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• Ce prevăd, cum se vor 
aplica noile reglementări 
privind construcția de lo
cuințe • Gospodarul vred
nic cosește și însilozează 
tot ce oferă cîmpul ® Me
seria nu se scoate la lici
tație • Rubricile noastre 
Faptul divers, Sport, De 
pretutindeni, De la cores

pondenții noștri

Președintele Nicolae Ceausescu
se va intilni cu primul ministru
al Marii Britanii, Harold Wilson

Primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, a invitat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să ia micul 
dejun la Chequers,' joi, 12 iunie ac., 
cînd președintele va trece prin Lon
dra la reîntoarcerea sa în tară din

vizitele efectuate in Brazilia șl 
Mexic.

Invitația primului ministru' al Ma
rii Britanii este rezultatul acordului 
guvernelor român și britanic de a fo
losi ocazia scurtei escale a președin
telui Republicii Socialiste România 
pentru o reînnoire a contactelor la 
nivel înalt.

î

Ambianța constructivă a convorbirilor la nivel înalt, multiplele
manifestări de prietenie și respect reciproc prilejuite de

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MEXIC

evidențiază aspirația comună de apropiere și colaborare, în interesul
dezvoltării celor două țări, al statornicirii unor relații
noi, democratice și echitabile în lumea contemporană

SE ÎMPLINESC ASTĂZI 27 DE ANI

DE LA NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELOR

MIJLOACE DE PRODUCȚIE

al revoluției noastre
socialiste

Vizitâ la Muzeul sistemului de drendjo
1

Continuarea convorbirilor
oficiale între președinții

Nicolae Ceausescu 
si Luis Echeverria
I

Luni după-amiază au continuat, 
la „Los Pinos", convorbirile oficiale 
între președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Statelor Unite Me
xicane, Luis Echeverria Alvarez,

In cadrul convorbirilor a fost 
exprimată dorința comună de a 
intensifica și extinde, pe multiple 
planuri, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Mexic.

S-a convenit ca, în cadrul vizi
tei, să se încheie o serie de acor
duri între cele două* țări, menite 
să deschidă o largă perspectivă, de 
colaborare rodnică, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei destin
derii și păcii în lume, al instaură
rii unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o ambianță prietenească, de 
caldă cordialitate.

Din programul zilelor de luni șl marți

• Omagiul Parlamentului mexican adus

Dineu oficial oferit în onoarea președintelui
președintelui României

Nicolae Ceaușescu
o Ceremonia conferirii unor înalte distincții

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Luni seara — după ceremonia con

feririi de înalte distincții — pre
ședintele Statelor Unite Mexicane, 
Luis Echeverria Alvarez, și doamna 
Maria Esther Zuno de Echeverria au 
oferit, în marele „patio" al Palatului 
Nacional, un dineu în onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
George Macovescu, celelalte persoa-

insoțesc pe șeful 
vizita oficială in

ne oficiale care îl 
statului român în 
Mexic.

Au participat, de
trul relațiilor externe. Emilio Raba- 
sa, președintele Camerei Federale a 
Deputaților, Carlos Șansores -Perez, 
președintele Curții-Supreme de Jus- 
tiție, Guerrero Lopez, alți membri ai 
guvernului, șefii misiunilor diploma
tice, alte persoane oficiale locale, re
prezentanți ai cercurilor economice

asemenea, minis-

și de afaceri, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate, președintele Luis Eche
verria și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

în cadrul dineului a fost prezentat 
spectacolul folcloric de cînteee și 
dansuri din diferite regiuni ale Me
xicului „Noche Mexicana", interpre
tat de formații' artistice de amatori.

t

Toastul președintelui
Luis Echeverria

Toustul președintelui 
Nicolue Ceaușescu

• Intîlnire cu oameni de afaceri mexicani
IN PAGINILE II — III

Socialismul a făcut din avuțiile patriei avuția 
întregului popor, temelia bunăstării oamenilor 
muncii. Atitudinea înaintată față de muncă și 
avutul obștesc este acum expresia cea mai 

pregnantă a spiritului revoluționar
„LA BAZA SUPERIORITĂȚII O- 

RÎNDU1RII NOASTRE SE AFLĂ 
PROPRIETATEA SOCIALISTA A- 
SUPRA MIJLOACELOR DE PRO
DUCȚIE, CARE PUNE ÎN SLUJBA 
POPORULUI ÎNTREGUL POTEN
ȚIAL AL ȚĂRII, PERMITE DES
FĂȘURAREA UNUI EFORT CO
ORDONAT ȘI EFICIENT ÎN VE
DEREA PROPĂȘIRII SOCIETĂ
ȚII, RIDICĂRII EI PE TREPTE 
TOT MAI ÎNALTE DE CIVILI
ZAȚIE".

În aceste cuvinte ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își găsește ex
presie o caracteristică esențială a 
societății noastre, evidențiată de 
întreaga ei dezvoltare | în anii con
strucției noii orînduiri. 
proprietății socialiste au 
acum 27 de ani, în acel 
iunie 1948, cind a fost 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție ale țării.

Covirșitoarea însemnătate a ac
tului revoluționar inițiat de Parti
dul Comunist Român cu 27 de ani 
în urmă constă în aceea că. răs- 
punzind unor necesități obiective ale 
progresului social, naționalizarea a 
întregit puterea politică a clasei 
muncitoare, cucerită prin marile 
bătălii revoluționare din anii ce au 
urmat eliberării, cu puterea econo
mică — fabricile și uzinele, bogățiile 
subsolului, băncile, mijloacele de 
transport revenind pentru prima 
oară celor în drept să le stăpîneas- 
că — oamenii muncii. Naționaliza
rea de la 11 iunie 1948 a însemnat 
astfel lichidarea exploatării omului 
de eătre om in industrie, crearea 
unui vast sector socialist cu rol 
conducător in întreaga economie. 
Tocmai aceasta a asigurat premise
le necesare trecerii la construirea 
noii orînduiri, a dat posibilitate 
clasei muncitoare să treacă efectiv 
la reorganizarea întregii economii 
pe bazele socialismului.

în perspectiva celor 27 de ani 
care au trecut de la 11 iunie 1948, 
naționalizarea apare ca un act fun
damental al revoluției socialiste, pe 
a cărui temelie au putut fi dobin-

Temeliile 
fost puse 

neuitat 11 
înfăptuită

dite toate marile cuceriri șl Înfăp
tuiri înnoitoare care au schimbat 
radical înfățișarea țării, viața oa
menilor.

Instaurarea proprietății socialiste 
in industrie a deschis calea trecerii 
la dezvoltarea planificată a econo
miei naționale, lâ creșterea conti
nuă și rapidă a forțelor de produc
ție, la extinderea și ulterior gene
ralizarea relațiilor socialiste în toate 
ramurile economiei. Astfel a deve
nit posibilă mobilizarea tuturor re
surselor societății, a eforturilor 
constructive ale poporului, pe baza 
planului național unic, pentru în
florirea și propășirea patriei, pen
tru ridicarea întregii națiuni la un 
nivel mereu mai înalt de bunăsta
re și civilizație.

Veriga principală a progresului 
economico-social ai țării, a făuririi 
unei Românii socialiste, moderne, 
s-a dovedit a fi industrializarea so
cialistă. Efectele nemijlocite ale a- 
cestei orientări consecvente a poli
ticii partidului se vădesc în faptul 
că producția industrială a anului în 
care a avut loc naționalizarea se 
realizează în prezent in circa 8 
Zile ; industria a devenit ramura 
preponderentă, conducătoare în e- 
conomja națională.

Roadele politicii de industrializa
re socialistă își găsesc materiali
zare în miile de uzine și fabrici 
noi, moderne, in marile complexe și 
combinate industriale construite în 
acești ani, în noile ramuri indus
triale de înaltă tehnicitate — elec
trotehnica, electronica, construcția 
de mașini-unelte, a elementelor de 
automatizare, petrochimia — reall- 
zînd produse competitive pe plan 
mondial. Ca parte integrantă a po
liticii partidului de industrializare 
socialistă s-a afirmat perfecționa
rea repartizării forțelor de produc
ție pe teritoriul țării, pe această 
cale asigurîndu-se procesul de ridi
care economică accelerată a zone
lor mai puțin dezvoltate, de trans
formare a fiecărui județ intr-un 
puternic centru economic, social.

(Continuare în pag. a IV-a)

Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Adresîndu-vă tradiționala și sincera urare : „Bine ați 

venit", aducem, totodată, un profund omagiu trecutului 
eroic al poporului român, ca și contribuției strălucite 
pe care ați avut-o în procesul dinamic al dezvoltării 
sale contemporane.

Relevăm în mod deosebit semnificația acestei vizite, 
care constituie prin ea însăși o dovadă a prieteniei din
tre țările noastre și care a servit la inaugurarea unei 
noi etape, mai fructuoase, în relațiile noastre.

între România și Mexic există profunde afinități. 
Unele își au rădăcinile în trecutul îndepărtat, iar altele 
sînt rezultate ale unui itinerar istoric asemănător. 
România poartă în numele ei marca originii sale latine, 
a acestei culturi care, din Mediterana, a răspîndit în 
lume o nouă imagine a omului, a participat la forma
rea multor 
membri ai 
tuale.

România, 
împrejurări 
ceptului de 
sirea forței 
nomică și socială internațională se poate 
menține numai prin cooperarea cu toate popoarele, pe 
baza respectării reciproce a intereselor naționale ale 
fiecăruia și neamestecului în treburile interne, aceasta 
reprezentînd izvorul primordial al dreptății și păcii in 
lume.

Poporul român a cîștigat bătălii împotriva celor care 
s-au opus unității sale naționale și luptei sale pentru 
eliberare politică și socială. De aceea, nu ne surprinde 
poziția sa fermă în apărarea principiului respectării 
suveranității naționale, ca și cea privind respingerea 
oricărei idei sau practici vizînd violarea lui. Acest prin
cipiu ocupă un loc-cheie în definirea politicii interne 
a României, care obține progrese importante în dezvol
tarea independentă a țârii, și a politicii sale externe, 
care merită respectul unanim al popoarelor iubitoare 
de pace și colaborare.

Pionieră a unei politici de destindere, diplomația de 
la București a reprezentat un factor decisiv pentru echi
librul european, avînd un rol, din ce în ce mai impor-

popoare, ce pot fi recunoscute și azi ca 
aceleiași familii etnice, lingvistice și spiri-

ca și Mexicul, și-a călit caracterul său in 
dificile. De aici, deplina înțelegere a con- 
renunțare la forță, la amenințarea cu folo- 
în relațiile dintre state. O nouă ordine eco- 

instaura și

(Continuare in pag. a III-a)

Domnule președinte,
Stimată doamnă Echeverria,
Doresc în primul rînd să vă mulțumesc pentru sen

timentele de prietenie și cordialitate cu care ne-ați 
întîmpinat și ne-ați înconjurat din momentul în care 
am pășit pe pămintul frumoasei dumneavoastră patrii. 
Mulțumesc din toată inima populației orașului Mexic 
pentru primirea călduroasă pe care ne-a făcut-o, pentru 
manifestările de simpatie la adresa mea și a poporului 
meu. în toate acestea vedem o expresie a stimei și 
prețuirii reciproce care animă popoarele noastre, a ra
porturilor de prietenie și colaborare dintre ele.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră, întregului popor prieten mexican un 
salut călduros din partea Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste România, din partea po
porului român și a mea personal.

Am venit în țara dumneavoastră animați de dorința 
de a identifica împreună căile dezvoltării multilaterale 
a relațiilor de prietenie și colaborare politică, economi
că, tehnico-științifică și culturală dintre România și 
Mexic.

Prietenia _______ ______ —-
diții. Ea se bazează în primul rînd pe afinitățile de ori
gine latină comună, de limbă și de cultură. Totodată, 
o importanță deosebită prezintă faptul că istoria po
poarelor noastre are puternice similitudini și în ce pri
vește lupta împotriva asupririi și dominației străine, 
pentru afirmarea lor ca națiuni de sine stătătoare.

De-a lungul vremurilor, popoarele noastre au conlu
crat strîns și au adus o contribuție de seamă la cauza 
civilizației și progresului.

într-adevăr, anul trecut, poporul român a sărbătorit 
trei decenii de la răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și a dominației Germaniei hitleriste., în anii care 
au trecut de atunci, el a obținut succese remarcabile 
în toate domeniile vieții economico-sociale, parcurgînd 
mai multe etape istorice, edificînd noua orînduire so
cialistă pe pămintul României. Am dezvoltat puternic 
industria, agricultura, știința, cultura și ne-am preocu
pat permanent ca toate acestea să fie puse în slujba 
poporului, a bunăstării și fericirii sale. Ceea ce a reali
zat poporul român în anii construcției socialiste de
monstrează că atunci cînd un popor este liber, stăpîn 
pe destinele sale, pe bogățiile naționale, poate obține

româno-mexicană are vechi și bogate tra'

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu în Mexic
e

Intilnire cu oameni de afaceri mexicani
Interes deosebit pentru dezvoltarea cooperării 

economice cu România

Primirea șefilor misiunilor 
diplomatice

/

tun! seara, !a hotelul „Camlno 
Real", reședința oficială rezervată 
Inaltilor oaspeți români, președintei» 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu re
prezentanți ai cercurilor industriale, 
financiare și comerciale din Mexic,

întilnire cu reprezentanți ai vieții economice mexicane

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnilor miniștri.

Domnilor conducător) și reprezen
tanți ai industriei din Mexic,

Este pentru mine o deosebită bucu
rie că, vizitînd Mexicul, mă pot în- 
tîlni cu dumneavoastră pentru a 
aborda împreună posibilitățile dez
voltării colaborării economice, tehni- 
co-știfnțifice dintre țările noastre. 
Vă pot spune că în convorbirile cu 
președintele Echeverria, cu miniștrii 
mexicani am ajuns la înțelegeri bung. 
Se vor semna și unele acorduri și 
convenții privind dezvoltarea colabo
rării economice și în alte doraenji d,e 
activitate. Sper că toate aceste acor- 

.duri vor crea Un cadru juridic co
respunzător pentru o colaborare ac
tivă între întreprinderile și organi
zațiile de comerț exterior din Româ
nia Si întreprinderile și organismele 
de comerț exterior din Mexic. Sigur, 
cunoaștem bine deosebirile dintre 
sistemele noastre v economice.

Am discutat în aceste zile necesi
tatea unei colaborări bune, atît cu 
întreprinderile mexicane de stat, cît 
și cu întreprinderile particulare. A- 
cordurile și cadrul juridic care «e 
va realiza vor folosi tocmai acestei 
colaborări economice. Dar, de la a- 
cordurile generale și pînă la contrac
te concrete se cere o activitate prac
tică. atît din partea întreprinderilor 
românești, cît și a celor din Mexic. 

Ca o reflectare a marelui interes ce 
se manifestă în această țară pentru 
impulsionarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice cu 
România, la intilnire au fost pre
zent! peste 200 de oameni de afa

Noi sîntem pentru o largă colaborare. 
Domnul ministru al comerțului și in
dustriei a și vorbit de o cifră. Eu o 
consider minirhă. Consider că ritmul 
de dezvoltare a economiei românești, 
precum și ritmul de dezvoltare a 
economiei mexicane favorizează o 
largă colaborare și extindere a 
schimburilor economice. Trebuie să 
spun că sîntem de abia la început. 
Schimburile de pînă acum sînt foar
te mici, de aceea va trebui în urmă
torii 2—3 ani să lichidăm rămînerea 
în urmă. Această colaborare econo
mică fiind tocmai necesară progre
sului mai rapid al economiilor noas
tre naționale, dezvoltării economice ' 
Sociale independente, ridicării bună-, ’ 
stării popoarelor poastre, nu există 
nici un impediment pentru o colabo
rare bună între întreprinderile de 
stat românești și întreprinderile par
ticulare din Mexic. Avem o expe
riență foarte mare în această pri
vință. Poate vi s-a spus de către 
viceprimul ministru Gheorghe Oprea 
că R.F.G., care este o țară capi
talistă, se află pe locul doi în re
lațiile economice ale României. 
Deci, deosebirile de orînduire socială 
nu constituie o piedică pentru o co
laborare bună, bazată pe egalitate, 
pe avantaj reciproc și, în acest spi
rit. am ajuns la concluzii comune cu 
președintele dumneavoastră, cu mi
niștrii dumneavoastră.

Cred că ar fi deosebit de util dacă 

ceri, reprezentînd întreprinderi de 
stat și mari firme particulare. t

Din partea română au participat 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu- 

în următoarele luni am face schim
buri de delegații in diferite domenii 
de activitate, pentru a găsi soluții 
concrete tuturor problemelor care 
s-au ridicat aici într-o formă sau 
alta. Atunci cînd vom veni direct in 
contact, vom discuta despre dezvol
tarea schimburilor și vom găsi so
luții reciproc avantajoase. Noi por
nim de Ia această premisă și credem 
Că la fel veți proceda și dumnea
voastră.

Trebuie să avem în vedere că 
România și Mexicul sînt încă' țări 
în curs de dezvoltare, că sîntem di
rect interesați într-o colaborare lar
gă,‘atit bilaterală, cît și cu alte state, 
că sîntem direct interesați în trans
formări radicale In viața economică 
internațională, în instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
cate să excludă inegalitatea în ra
porturile economice, să favorizeze 
accesul tuturor statelor la tehnolo
giile moderne, să creeze condiții 
pentru o dezvoltare rapidă a țărilor 
respective. în același timp, sîntem 
interesați, deopotrivă, să se ajungă 
la un echilibru între prețurile mate
riilor prime și produselor industriale, 
la un raport corespunzător, care să 
avantajeze pe deținătorii și produ
cătorii de materii prime, dar, tot
odată. să încurajeze și pe producă
torii industriali, deci să se ajungă la 
un echilibru și la o asemenea or
dine economică care să stimuleze 

cației Socialiste, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le. Nicolae Doicaru și Vasile Pun- 
gan, consilieri ai președintelui re
publicii, Dumitru Mihail, ambasadorul 
român în Mexic, și Victor Ionescu, 
consilierul economic al ambasadei.

Din partea mexicană erau pre- 
zenți Jose Campillo Sainz, ministrul 
comerțului și industriei, Antonio Do- 
vali Jaime, directorul general al 
„PEMEX“ (Petroleos Mexicanos), 
Antonio Padilla Segura, directorul 
întreprinderilor siderurgice „Altos 
Hornos“, Fernandez Benvenutti, re
prezentînd complexul industrial 
„Sahagun", Adolfo Oribe Aldo, direc
torul combinatului siderurgic „Las 
Truchas", Manuel Cortina Portilia, 
membru al Consiliului Asociației 
bancherilor. Jose Gomez Gordoa, 
din conducerea Băncii mexicane, și 
alții.

Tovarășul Gheorghe Oprea a făcut 
o prezentare a posibilităților de dez
voltare a relațiilor economice și a 
legăturilor de cooperare româno-me- 
xicane, a modalităților de a da for
mă concretă acestei cooperări. în- 
tilnirea a scos în evidență interesul 
deosebit al oamenilor de afaceri me
xicani de a stabili legături cu între
prinderile românești de specialitate, 
atit în domeniul comercial, cit și în 
ce privește cooperarea în producție, 
manifestîndu-se dorința de a se în
cheia contracte, acorduri și convenții.

întîmpinat cu aplauze prelungite, 
a luat apoi cuvîntul președintele 
Nicolae Ceaușescu.

producția în toate domeniile, la o 
stabilitate economică fără de care nu 
poate fi vorba de bunăstare, progres 
și pace în lume.

Aceste principii le-am discutat în 
după-amiaza aceasta cu președintele 
dumneavoastră. Discuțiile și conclu
ziile la care am ajuns cu președin
tele Echeverria, în spiritul celor ce 
v-am menționat acum, corespund pe 
deplin intereselor poporului mexi
can și industriei din Mexic, ca și 
celei din România, în așa fel ca 
popoarele noastre, conlucrînd îm
preună, să facă totul pentru binele 
lor, dar și pentru o largă colaborare 
țntefnațîaiială, pentru o ordine nouă, 
pentru o politică de pace și colabo- 
rafeTn întreaga lume.

în acest spirit, dorim o cooperare 
între țările noastre. între industriile 
noastre, în domeniul agricol, în do
meniile științei, culturii, pentru că 
nu se poate vorbi de o industrie a- 
vansată fără știință, fără învăță- 
mînt, fără a așeza la baza a tot 
ceea ce creăm cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii din Întreaga 
lume. Pe această bază vom obține 
împreună rezultate mai bune.

Urez o bună colaborare între in
dustria românească și mexicană, în
tre economia română și mexicană, 
între popoarele român și mexican I

Vă doresc tuturor succese în acti
vitatea pe care o desfășurat! și 
multă sănătate !

Luni seara, în Salonul ambasado
rilor, la Palatul Nacional, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Ciudad de Mexico.

Reprezentanții diplomatici a 120 
de state, împreună cu soțiile, au pre

Vizite și întâlniri ale tovarășei 
Elena Ceaușescu

Cu personalități universitare și alți oameni de știință
Luni dimineața, In „Salonul Soa

relui" din hotelul „Camino Real", re- 
țedințd oficială rezervată lnalților 
oaspeți fOhiâni, tovarășa'.,., Eleriă 
Ceaușescu. s-tă întîlnit cu conducerea 
Universității Naționale Autonome 
Mexicane, cu oameni de știință, pro
fesori și cercetători ai acestei insti
tuții;

în numele celor prezenți, recto
rul universității, Guillermo Soberon 
Acevedo, și decanul Facultății de 
chimie, Jose F. Ferran, au adresat 
tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros bun venit pe pămîntul Mexi
cului. „Este o mare onoare pentru 
noi — a declarat rectorul universită
ții — faptul că ne vizitează țara 
doamna Elena Ceaușescu, cunoscută 
personalitate a științei românești. 
Bucuria noastră de a ne întîlrii cu 
domnia sa este nemărginită".

La rîndul său, decanul Facultății 
de chimie a spus : 

zentat omagiul lor lnalților oaspeți 
români.

La primire au fost prezenți Emi
lio Rabasa, ministrul relațiilor ex
terne, precum și persoanele oficiale 
române care il însoțesc pe șeful sta
tului român în vizita In Mexic.

„Excelenta Sa Doamna Elena 
Ceaușescu ește o mare specialistă în 
chimie și îndeosebi în polrmeri. în- 
tfthifeâ- decazi -este pentru noi urt 
prilej de a o saluta ca pe un ilustra 
reprezentant ăl științei românești".

Au ' adus, de asemenea, omagiul 
lor Enriqueta Pizarro, directoarea 
unui centru de cercetări medicale și 
laureată a premiului Academiei de 
Științe Mexicane, Xavier Gerviez,

Conlucrarea dintre oamenii de știință 
și culturi—o necesitate vitală 

a progresului popoarelor

Numeroși ambasadori au transmis, 
cu” acest prilej, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefilor statelor 
lor, un cordial salut, urări de sănă
tate și fericire personală, de prospe
ritate și progres pentru poporul ro
mân.

șeful Departamentului de studii su
perioare, al universității, și alți ex,- 
poneriti, de șeamă gi vieții științific 
ce, egre au reliefgț , meritele șjți'ii^ 
fioe ale tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, contribuția sa importan
tă la dezvoltarea cercetărilor In do
meniul chimiei.

Adresîndu-se celor prezenți, tova
rășa Elena Ceaușescu a spus 1

„în urma acestei vizite, legăturile 

dintre România și Mexic 

vor căpăta o nouă valoare11

Cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu

Presa mexicană consacră. în con
tinuare, ample spații vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elenă Ceaușescu, relevînd 
In reportaje și comentarii caldele 
manifestări de simpatie și stimă de 
care se bucură înalții oaspeți români 
In Mexic.

Inaugurarea marelui sistem de 
drenaje In adincime al orașului Me
xic, moment care s-a transformat 
într-o mare sărbătoare populară, 
întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oameni de afa
ceri, Întîlnirea tovarășei Elena 
Ceaușescu cu oameni de știință și 
vizita sa la Institutul Mexican pen
tru Ocrotirea Copilului, recepția ofe
rită de președintele mexican în 
onoarea distinșilor oaspeți români, 
ceremonia conferirii unor înalte dis-, 
tincții și toasturile rostite cu prile
jul dineului ocupă primele pagini ale 
cotidienelor mexicane. Ziarele reiau 
ample pasaje din cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
întîlnirea cu oamenii de afaceri, In 
care se subliniază dorința celor două 
țări de a impulsiona colaborarea 
economică și comercială dintre ele, 
de a o ridica la înălțimea posibili
tăților, mereu mai mari, ale econo
miilor naționale română și mexi
cană.

Numeroase fotografii publicate de 
marile cotidiene ilustrează princi
palele momente din activitățile celei 
de-a treia zile a vizitei oficiale pe 
care solii poporului român o între
prind in Mexic.

Principalele cotidiane publică, tot
odată, editoriale in care scot In evi
dență caracterul de lucru al vizitei 
șefului statului român, importanta 
acesteia pentru dezvoltarea legătu
rilor româno-mexicane pe multiple 
planuri.

„Importante afinități" se intitu
lează editorialul ziarului „EL NA
CIONAL". Cotidianul relevă că suc-

Revista presei 
mexicane 

cesul vizitei lnalților oaspeți ro
mâni este explicat și prin existența 
unor profunde afinități între cele 
două popoare șl țări, „popoare min- 
dre de autodeterminarea și suvera
nitatea lor, care respectă aceste 
drepturi atunci cînd este vorba de 
alte națiuni". /

Ziarul „EXCELSIOR" publică, la 
rîndul său, editorialul intitulat 
„România în Mexic" in care, după 
ce evocă legăturile vechi și noi care 
unesc cele două țări și popoare, re
levă că legăturile dintre România și 
Mexic vor căpăta o nouă valoare, 
mai ales în urma acestui eveniment 
de seamă' — vizita președintelui 
Ceaușescu șl a delegației sale.

Editoriale apărute în alte mari co
tidiane mexicane subliniază amplele 
perspective ce se deschid colaborării 
economice și comerciale dintre 
România și Mexic în urma vizite! 
distinșilor oaspeți români, a convor
birilor personale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Luis Echeverria. „EL HERALDO", 
după ce relevă că întrevederea din
tre ce! doi șefi de stat s-a transfor
mat Intr-o autentică sesiune de lu
cru, tși exprimă convingerea că roa
dele acestor discuții vor începe să se 
simtă Imediat. Sub titlul „Apropie
rea de România", ziarul „NOVEDA- 
DES" scrie in editorialul apărut 
marți : „Este cert faptul că Româ
nia șl Mexicul sînt apărători fermi 
ai suveranității și dreptului la auto
determinare șl militează pentru o 
nouă ordine, In care aceste principii 
să se transforme în norme de bază. 
In afară da aceasta, vizita șefului 

statului român a servit la stabilirea 
unor programe de schimburi tehno
logice și de apropiere culturală In
tre țările noastre".

Televiziunea a prezentat, în direct, 
momentele principale ale celei de-a 
treia zile a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Mexic, iar posturile de 
radio au continuat să transmită nu
meroase materiale referitoare la țara 
noastră, la succesele ei în domeniile 
economic, cultural, artistic și științi
fic.

La întîlnirea cu oameni de știința și profesori de la Universitatea Națională Autonomă Mexicană

La Institutul Mexican pentru
> Ocrotirea Copilului

în cursul zilei de luni, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțită de doam
na Maria Esther Zuno de Echever
ria, a vizitat Institutul Mexican pen
tru Ocrotirea Copilului (I.M.A.N.).

Situat în apropierea capitalei, in
tr-un complex alcătuit din 20 de 
clădiri moderne, institutul este con
siderat unul dintre cele mai mari a- 
șezăminte de acest gen din America 
Latină, dispunînd de o aparatură 
modernă și un personal calificat. Aici 
își găsesc cămin copiii orfani sau cei 
din familii sărace. înființat în 1968, 
institutul, format din spital, cămin 
și creșă, este patronat de soția pre
ședintelui mexican, doamna Maria 
Esther Zuno de Echeverria, cunos
cută activistă pe tărîm social.

La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu 
este intîmpinată și salutată de di
rectorul general al institutului, Joi- 
ne Araiza Velasquez, de alte per
soane din conducere, ca și de un 
mare număr de cetățeni, care o in- 
tîmpină cu deosebită simpatie.

După vizionarea unui film consa
crat edificării acestei remarcabile in
stituții de ocrotire a copilului, tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna Ma
ria Esther Zuno de Echeverria vizi
tează unele secții ale spitalului și 
zona rezervată căminului, unde sute 
de copii le fac o primire entuziastă. 
O orchestră alcătuită din copii exe
cută frumoase melodii mexicane.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor 
mexicani, tovarășa Elena Ceaușescu 
evidențiază eforturile pe care le face 
statul român pentru asigurarea unei 
vieți fericite copiilor, pentru educa
rea viitorilor cetățeni ai patriei, vor
bește despre contribuția oamenilor 
de știință în realizarea progresului 
societății.

în încheierea vizitei, doamna 
Maria Esther Zuno de Echeverria a 
rugat-o pe tovarășa Elena Ceaușescu 
să semneze în Cartea de onoare a 
institutului.

Doamnelor și domnilor,

Doresc să vă mulțumesc în mod 
călduros pentru salutul pe care ml 
l-ați adresat, pentru cuvintele ne 
care le-ați rostit la adresa învăță- 
mintului. științei românești, la adre
sa poporului meu. Totodată, la rîn
dul meu, vă adresez dumneavoastră, 
tuturor cadrelor universitare și cer
cetătorilor 'științifici, un salut prie
tenesc din partea profesorilor și oa
menilor de știință români, precum 
și din partea mea personal.

între poporul român și poporul 
mexican există relații vechi de co
laborare și prietenie, bazate pe afi
nitatea de origine comună, de limbă 
și cultură. în ultimii ani, colabora
rea economică, tehnico-științifică ș! 
culturală a cunoscut o dezvoltare 
continuă. Vizita la nivel înalt, con
vorbirile dintre cei doi președinți — 
român și mexican — acordurile și 
înțelegerile ce se vor realiza des
chid perspective mărețe pentru ex
tinderea conlucrării între popoarele 
noastre in toate domeniile de activi
tate. în acest cadru se creează, fără 
îndoială, condiții pentru o largă co
laborare și în domeniul invățămîn- 
tului și cercetării științifice, care va 
contribui la înfăptuirea in bune con
diții a cooperării economice, tehnico- 
științifice și culturale intre cele două 
țări și popoare.

Poporul român, care a obținut 
succese remarcabile în edificarea noii 
orinduiri sociale, a orinduirii socia
liste, depune eforturi susținute pen
tru dezvoltarea industriei, agricultu
rii. pentru ridicarea bunăstării sale 
materiale și spirituale. Știm că și po
porul mexican este angajat ferm pe 
calea dezvoltării economico-sociale 
independente. Iată de ce noi, oame- « 
nii de știință, cei ce lucrează in do
meniul învățămîntului și culturii tre
buie să facem totul pentru a întări 
conlucrarea și a aduce o contribuție 
tot mai importantă la realizarea pro
gramului de dezvoltare a popoarelor 
noastre, la intensificarea colaborării 
lor în toate domeniile de activitate.

Cu atît mai necesară este această 
strînsă conlucrare intre oamenii din 
învățămînt. știință și cultură, cu cît 
viața contemporană demonstrează că 
asigurarea independenței și suverani
tății, făurirea unei vieți îmbelșuga
te și libere pentru fiecare popor nu, 
sînt posibile decît pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și cu
noașterii umane. în același timp, ți- 
ntnd seama de marile transformări ce 
se produc pe plan internațional, de 
schimbarea raportului de forțe, de a- 
firmarea cu tot mai multă hotărire a 

voinței popoarelor de a ff stăpîne p« 
bogățiile naționale, pe destinele pro
prii, de a-și făuri o viață liberă și 
independentă, conlucrarea dintre oa
menii de știință și cultură apare ca 
o necesitate vitală.

Trebuie să acționăm cu toate for
țele pentru a contribui la realizarea 
noii ordini economice și politice in
ternaționale, la înfăptuirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, care să se 
bazeze pe deplina egalitate în drep
turi a popoarelor, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
a fiecăruia, pe neamestecul în tre
burile interne, pe renunțarea la for
ță și amenințarea cu forța în soluțio
narea problemelor litigioase dintre 
state. învățămîntul, știința șl cultu
ra — factori primordiali ai progresu
lui — trebuie să aducă o contribu
ție substanțială la realizarea dezide
ratelor popoarelor de progres econo
mic și social, de bunăstare și feri
cire. în acest context, colaborarea 
dintre oamenii de știință, învățămînt 
și cultură români și mexicani tre
buie să constituie un sprijin activ 
pentru politica popoarelor noastre 
de dezvoltare economico-socială in
dependentă, de pace șl colaborare 
internațională.

îmi exprim speranța că vom In
tensifica schimburile de vizite, de 
delegații, schimbul de experiență. 
Sper că o delegație a universității 
dumneavoastră va vizita, în cel mai 
scurt timp, România. Să facem totul 
pentru a contribui la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între po
porul român și poporul mexican.

Cu aceste gînduri, vă urez dum
neavoastră. tuturor cadrelor didacti
ce, precum și studenților, succese tot 
mai mari în dezvoltarea învățămîn
tului, a întregii activități științifice 
și culturale, precum și o tot mai in
tensă și rodnică colaborare intre în
văț amin tul, știința și cultura româ
nească și cea mexicană, între po
porul român și poporul mexican,

★
Cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu 

a fost primit cu vii, aplauze de cei 
prezenți.

în continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a răspuns la întrebările 
puse de participanții la intilnire, pri
vind organizarea învățămîntului și a 
cercetării în țara noastră, legarea 
acestora de practică, rolul crescind 
al femeilor in activitatea științifică 
și de producție.

Rectorul universității a mulțumit 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
expunere, care a fost urmărită ou 
mare interes de asistență.
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu in lexic
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Luis Echeverria
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Omagiul Parlamentului mexican 
adus președintelui României

(Urmare din pag. I)

tant, în menținerea securității inter
naționale.

Nu există nici un obstacol în 
calea înțelegerii dintre state cu 
sisteme sociale deosebite atunci 
cind principiile autodeterminării 
și neintervenției sint riguros res
pectate. Sintem convinși că varietatea 
este o parte integrantă a istoriei, 
fiind, totodată, și un mecanism e- 
sential al progresului. Coexistența, 
care păstrează încă vestigiile unor 
vechi antagonisme, trebuie să se 
transforme într-o colaborare deschi
să, intr-un sistem care să impulsione
ze un bogat schimb material și spi
ritual, care să conducă la realizarea 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

Acest proces se poate desfășura 
numai pe baza respectării drepturi
lor tuturor statelor în curs de dez
voltare, și nu pe căi, atît de mult 
perimate, care conduc la supunere, 
nici prin abdicarea de la principiile 
irevocabile privind identitatea și 
demnitatea naționale.

Mexicul promovează, pe baza a- 
părării independenței sale politice 
și economice, o politică de pace in
alterabilă. Nu am fost și nici nu am 
aspirat să ne transformăm intr-o 
putere cu intenții belicoase. Nu 
credem în război și nici in pacea 
instaurată pe calea armelor. Luptăm 
pentru o dezarmare generală și 
completă, pentru neproliferarea ar
melor nucleare și pentru dispariția 
arsenalelor existente, a căror forța 
destructivă acumulată este, de mai 
mulți ani, capabilă să distrugă în
treaga speță umană.

Cu toate acestea, programele ini
țiate in favoarea securității nu pot 
fi limitate doar Ia domeniile politic 
și militar. Esența războaielor rezidă 
intr-o distribuire inechitabilă pe 
plan internațional a muncii și a re
zultatelor sale.

în fața periculoasei crize economi
ce mondiale actuale apare ca indis
pensabilă instaurarea unei noi ordini 
economice și sociale în lume, care să 
depindă de fiecare dată tot mai pu
țin de liberul joc al puterilor eco
nomice ce acționează în mod inva
riabil in detrimentul celor slabi și 
care trebuie să fie din ce în ce tot 
mai subordonată criteriilor de justi
ție și echitate.

Din această cauză, majoritatea țări
lor atribuie o importanță vitală Car
tei drepturilor și îndatoririlor econo
mice ale statelor, care a fost elabo
rată cu aportul prețios și hotărît al 
României, fiind apoi aprobată de A- 
dunarea Generală a Națiunilor Unite.

Pentru a depăși actuala criză eco
nomică mondială, lumea nu mai poa
te admite izolarea. Orice proiect vi- 
zind aceasta este destinat eșecului. 
Este nevoie de o strategie care să de
finească și să armonizeze pe plan 
internațional drepturile și obligațiile 
tqturor popoarelor. Carta nu pretinde 
să înlocuiască supremația unei pu
teri prin cea a alteia. Documentul 
pleacă de la ideea interdependenței 
dintre națiuni și urmărește instau
rarea unui model de conviețuire care 
să asigure o dezvoltare rațională, 
stabilă și sănătoasă a tuturor po
poarelor, chiar și a celor mai dez
voltate.

Aplicarea în practică a Cartei este 
un imperativ pentru întărirea unită
ții națiunilor în curs de dezvoltare și 
realizarea unui plan umanitar pentru 
desăvîrșirea omului universal.

După cum puteți observa, domnule 
președinte, este foarte larg catalogul 
principiilor care leagă și conjugă 
doctrinele șl acțiunile noastre în do
meniul politicii externe : o neclintită 
vocație pentru pace, respectarea stric
tă a normelor de justiție socială și o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s a intilnit cu lesus Heroles, 

președintele Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți di
mineață, la „Camino Real", pe Jesus 
Heroles, președintele Partidului Re
voluționar Instituțional din Mexic — 
partid de guvernămînt. 

La expoziția industriala din Ciudad de Mexico

dorință constantă de a făuri relații 
echitabile intre state.

Politica externă trebuie să se ba
zeze pe realizările interne zilnice. 
Practica unei politici externe progre
siste ar rămîne fără valoare dacă 
activitatea externă nu s-ar sprijini 
pe efortul intern al poporului, de-a 
lungul întregii sale istorii.

România și Mexicul, respectînd 
voința și aspirațiile maselor popu
lare, depun eforturi susținute pentru 
a atinge etape superioare de dez
voltare și progres. în cultură, teh
nologie, industrie, comerț putem re
aliza o colaborare fructuoasă în in
teres reciproc și în interesul întregii 
comunități internaționale.

Domnule președinte,
în acest an se comemorează ani

versarea a 31 de ani de la ridicarea 
poporului român împotriva cotropi
torilor fasciști, precum și a XXX-'a 
aniversare de la capitularea finală a 
celor care au amenințat lumea în
treagă cu discriminări și violență.

Faptele de vitejie ale luptătorilor 
din rezistența internă, ca și acelea 
ale forțelor aliate, au condus Ia 
victoria finală asupra adversarului 
comun. Speranțele de pace împăr
tășite de generația de atunci nu au 
fost însă pe deplin satisfăcute. 
Războiul clasic și total a fost în
locuit printr-o pace instabilă și 
prin confruntări regionale de o am
ploare apreciabilă.

Cu toată gravitatea conflictelor 
existente, azi sintem în măsură să 
realizăm forme mai bune de con
viețuire socială. Aceasta este o 
sarcină care implică un mare efort 
colectiv pentru a înțelege, în primul 
rind, sensul timpurilor noi și pen
tru a elimina apoi structurile care 
poartă în ele germenii războiului.

Trebuie să luptăm, în concluzie, 
pentru transformarea sistemelor ba
zate pe inechitate și injustiție care 
reglementează relațiile dintre state, 
să impulsionăm, prin norme echita
bile de schimb și prin ample pro
grame de cooperare, dezvoltarea ar
monioasă a comunității interna
ționale.

Nu este posibil ca, în mod izolat, 
să modificăm ordinea actuală. Prie
tenia bazată pe respect reciproc și 
colaborare fructuoasă dintre Româ
nia și Mexic poate fi adăugată la 
torentul de acțiuni care, zi de ii, 
trasează un nou curs istoriei.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte, sînteți modelul intelectualu
lui autentic. Acela care nu numai 
că posedă cunoștințele teoretice, ob
ținute prin studiu, dar și expe
riența de bază a celui care a sim
țit în mod direct suferințele po
porului, experiența aceluia care, din 
fragedă tinerețe, a militat pentru 
independența politică și eliberarea 
socială a României.

în dumneavoastră, doamnă Elena 
Ceaușescu, vedem exemplul femeii 
progresiste. Cea care, de asemenea, 
de tînără ați știut să luptați pentru 
cauza națională și care ați știut să 
munciți în timp de pace pe tărîmul 
științei pentru consolidarea inde
pendenței economice a patriei dum
neavoastră. în acest An internațio
nal al femeii, ținem, in mod de
osebit, să vă exprimăm admirația 
noastră pentru toate acestea.

Salutăm în dumneavoastră po
porul României. Doresc ca șederea 
dumneavoastră în Mexic să fie 
plăcută și fructuoasă, iar la întoar
cerea în patrie vă rog să transmiteți 
afecțiunea sinceră pe care noi, 
mexicanii, o purtăm țării dum
neavoastră.

Toastez pentru înnoirea și per
manenta dezvoltare a prieteniei 
dintre România și Mexic !

Să închinăm cu toții pentru pros
peritatea nobilului și harnicului po
por român ! (Aplauze).

Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri privind relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Revoluționar Instituțional, posibilită
țile de dezvoltare a colaborării din
tre cele două partide în interesul ex

(Urmare din pag. I)

rezultate mărețe în dezvoltarea sa.
Ne aflăm de puțină vreme in pa

tria dumneavoastră. în acest timp 
am putut însă să cunoaștem unele 
realizări obținute de poporul prieten 
mexican în dezvoltarea sa economi- 
co-socială independentă. Ca prieteni 
sinceri, ne bucurăm din toată inima 
de progresele pe care le obțineți in 
dezvoltarea economico-socială și vă 
urâm noi succese în efortul pentru 
prosperitatea și bunăstarea poporu
lui mexican.

Sintem bucuroși că în ultimii ani 
am reluat vechile raporturi de ami
ciție dintre popoarele noastre și con
siderăm că nu există nici un impe
diment ca ele să cunoască o necon
tenită înflorire și diversificare, in 
folosul celor două popoare, al cauzei 
generale a destinderii și înțelegerii 
în lume.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu dumneavoastră, dom
nule președinte, al întîlnirilor și dis
cuțiilor dintre membrii guvernelor 
noastre, am ajuns la concluzia co
mună de a intensifica și extinde ra
porturile bilaterale pe multiple pla
nuri, inclusiv de a încheia o serie 
de acorduri între cele două țări ale 
noastre. Putem aprecia că toate a- 
cesteâ deschid perspective minunate 
pentru o colaborare largă și rodnică 
între România și Mexic, în interesul 
ambelor popoare, precum și al cauzei 
destinderii și păcii internaționale.

Stimate domnule președinte.
Vizita pe care o facem în țara 

dumneavoastră are loc în condițiile 
unor profunde schimbări pe plan in
ternațional. Se intensifică lupta po
poarelor pentru libertate și indepen
dență, pentru dreptul de a dispune 
singure de propriile bogății naționa
le, de roadele muncii lor, de a-șl 
făuri viitorul așa cum doresc. Ca 
rezultat al schimbărilor produse în 
lume, al luptei popoarelor pe are
na internațională s-au făcut anumiți 
pași spre destindere.

Iată de ce România apreciază că 
este necesară unirea eforturilor tu
turor popoarelor pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a vechii politici imperia
liste de forță și dictat, că se impune 
o activitate susținută pentru afir
marea în lume a principiilor noi de 
egalitate, respect al independenței și 
suveranității naționale, neamestec în 
treburile interne, nerecurgere la 
forță și la amenințarea cu forța.

Nu putem uita însă că noul curs 
spre destindere se află numai la în
ceput, că mai există forțe care pot 
pune în pericol colaborarea, secu
ritatea și pacea mondială.

Linia politică fundamentală a 
României este dezvoltarea largă a 
colaborării cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, parti
ciparea activă la soluționarea tutu
ror problemelor internaționale.

România, ca și alte națiuni, este 
profund preocupată de situația din 
Europa, unde s-a creat cea mai mare 
concentrare de forțe militare cunos
cute în istorie și' unde continuă să 
existe cele două blocuri militare o- 
puse — ceea ce creează un pericol 
puternic pentru pace. Iată de ce, îm
preună cu țările iubitoare de pace 
de pe continentul european, ne pro
nunțăm pentru realizarea unor re
lații noi, de încredere, colaborare și 
destindere. După cum se știe, de a- 
proape trei ani se desfășoară lucră
rile Conferinței general-europene, 
care a realizat pași importanți în 
elaborarea documentelor cu privire 
la relațiile viitoare dintre țările de 
pe continent. Apreciem că realizarea 
securității europene va deschide ca- 

tinderii raporturilor de cooperare pe 
multiple planuri dintre România și 
Mexic, al bunăstării, progresului și 
fericirii ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între state.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, pîietenâască. 

lea unor relații noi și consolidării 
păcii, destinderii și securității pe 
plan internațional.

Sint încă multe probleme care a- 
menință pacea în lume.

România se pronunță în mod ferm 
pentru soluționarea situației din Ci
pru pe cale politică, asigurindu-se 
menținerea independenței și suvera
nității Ciprului.

Sintem pentru crearea de zone 
denuclearizate în diferite continente, 
inclusiv în zona Balcanilor.

Sintem deosebit de preocupați de 
încordarea care se menține în O- 
rientul Mijlociu. Ne pronunțăm 
hotărit pentru o soluție politică de 
natură să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, la rezol
varea problemei poporului palesti- 
nean, inclusiv prin crearea unui stat 
palestinean independent, la asigu
rarea independenței și integrității te
ritoriale a tuturor statelor din aceas
tă zonă.

Urmărim cu simpatie și solidarita
te lupta popoarelor latino-americane 
pentru a fi stăpîne pe bogățiile^ na
ționale, pentru a-și făuri o viață li
beră, independentă. Lichidarea domi
nației coloniale portugheze in Africa 
deschide minunate perspective pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui, a politicii rasiste de apartheid, 
pentru progresul economic și social 
independent al Africii. România a 
sprijinit activ lupta de eliberare na
țională din Africa și va acorda în
tregul său sprijin și în viitor popoa
relor Africii pentru dezvoltarea lor 
Independentă.

Nu aș putea să nu menționez im
portanța istorică a victoriilor poporu
lui vietnamez și poporului cambod
gian, care deschid o perspectivă nouă 
în întreaga Asie de sud-est. (A- 
plauze).

Iată de ce, domnule președinte, fă- 
cînd un bilanț al desfășurării vieții 
internaționale, putem afirma fără a 
greși că astăzi în fața popoarelor se 
deschide o eră nouă, în care națiunile 
pot soluționa problemele așa cum 
doresc, pot să trăiască în pace și li
bertate. (Aplauze).

Există încă o problemă deosebit de 
complexă — aceea a subdezvoltării, 
a faptului că lumea este împărțită 
în țări bogate, unele chiar foarte 
bogate, și în țări sărace, unele chiar 
foarte sărace — ca rezultat al poli
ticii imperialiste, colonialiste, de 
asuprire a altor popoare.

România și Mexicul, ele însele 
țări în curs de dezvoltare, sint direct 
interesate în găsirea unor soluții co
respunzătoare, care să ducă la crea
rea unei noi ordini economice, care 
să favorizeze progresul rapid al ță
rilor rămase în urmă, să asigure 
crearea unei lumi mai' drepte și mai 
bune.

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima prețuirea noastră față de efor
turile pe care Mexicul, dumneavoas
tră personal, domnule președinte, le 
depuneți în această direcție. Carta 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor — inițiată de dumnea
voastră — și la care tara noastră a 
subscris în întregime, constituie, 
după convingerea mea, o bază bună 
pentru impulsionarea luptei popoare
lor în vederea lichidării subdezvol
tării. pentru instaurarea noii ordini 
economice internaționale.

Fără îndoială, o nouă ordine eco
nomică presupune o nouă ordine 
politică, noi norme de drept inter
național. Nu se poate vorbi de o or
dine nouă pînă nu se lichidează ve
chile raporturi de inechitate și ine
galitate.

O altă problemă actuală, deosebit 
de gravă, este aceea a cursei înar
mărilor, rare ia, an de an, o tot mai 
mare amploare. Este greu să fim de 
acord cu faptul că la adăpostul Con
ferinței de la Geneva se cheltuiesc 
an de an sute de miliarde de dolari 
pentru înarmare, se intensifică cursa 
înarmărilor atomice. Este necesar, să 
se treacă cu hotărîre la ■ stoparea 
cursei înarmărilor, să se oprească 
înarmarea atomică, să se treacă la 
lichidarea armamentelor atomice. 
Numai așa omenirea va putea să 
trăiască în pace, să aibă asigurat un 
viitor de pace. (Aplauze).

în soluționarea problemelor com
plexe internaționale se cere o parti
cipare activă a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor. Noi acordăm 
o importanță deosebită rolului țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, țârilor nealiniate care 
sint vital interesate într-o politică de 
pace și colaborare internațională.

Trăim într-o epocă de mari cuce
riri științifice, omul devine tot mai 
mult stăpîn pe tainele naturii, pă
trunde în Cosmos, a pus piciorul pe 
Lună. în același timp, pe Pămint 
sint multe probleme nesoluționate. 
Două treimi din omenire trăiește in 
lipsă de alimente, de ajutor medical, 
de condiții de învățămint. Iată de ce 
este necesar să ne unim eforturile 
pentru a pune cuceririle științei în 
slujba omenirii, să facem ca tot ceea 
ce omul .creează mai valoros șă ser
vească bunăstării și libertății po
poarelor, a tuturor oamenilor.

Este un motiv de deosebită satis
facție pentru noi faptul că România 
și Mexicul conlucrează tot mai activ 
pe arena mondială. De asemenea, 
doresc să menționez cu satisfacție 
preocuparea țărilor noastre pentru 
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite și al altor organisme in
ternaționale.

în încheiere, doresc să exprim 
convingerea că vizita pe care o fa
cem în frumoasa dumneavoastră țară, 
convorbirile pe care le-am avut îm
preună, domnule președinte, vor des
chide o cale nouă de conlucrare în
tre țările noastre, vor ridica pe o 
treaptă superioară prietenia și co
laborarea româno-mexicană.

Salutăm în persoana dumneavoas
tră, domnule președinte, pe șeful 
statului mexican, cunoscut pentru 
eforturile ce le depune în sprijinul 
făuririi noii ordini economice inter
naționale, al instaurării unor relații 
noi de colaborare și pace între po
poare. Salutăm pe doamna Maria 
Esther Zuno de Echeverria, al cărei 
rol important in mișcarea socială fe
minină mexicană ne este bine cu
noscut. (Aplauze).

Vă rog să toastăm pentru priete
nia și colaborarea româno-mexicană!

Pentru bunăstarea și fericirea po
porului mexican prieten 1

Pentru pace și colaborare interna
țională 1 (Aplauze).

Marți dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit cu membrii 
celor două camere ale Parlamentului 
mexican, în cadrul unei sesiuni so
lemne, organizată de înaltul for le
gislativ cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie în Mexic a înalților oaspeți 
români.

în fața edificiului Camerei depu- 
taților — unde a avut loc sesiunea 
solemnă — președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu au fost întîmpinați de 
Enrique Olivares Santana, președin
tele Senatului și președinte al Co
misiei .Permanente a Congresului U- 
niunii (parlamentul), de alți senatori 
și deputați.

înalții oaspeți sint invitați în salo
nul de onoare, unde li se înmînează 
medalia jubiliară a parlamentului, 
avînd gravată efigia lui Benito Jua
rez, marele patriot și om de stat me
xican.

în sala de ședințe, în așteptarea 
solilor poporului român, se află. 
membrii celor două camere ale Con
gresului Uniunii, membri ai guver
nului, înalte autorități civile și mili
tare, reprezentanți ai corpului diplo

Ceremonia conferirii unor înalte distincții 
române și mexicane

în prezența membrilor guvernului 
mexican, a șefilor misiunilor diplo
matice, împreună cu soțiile, și a 
persoanelor oficiale române care 
îl însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, luni seara, în marele sa
lon al Palatului Nacional din Ciudad 
de Mexico, a avut loc ceremonia 
conferirii unof înalte distincții româ
ne și mexicane.

Președintele Luis Echeverria a con
ferit președintelui Nicolae Ceaușescu 
„Marele colier al Ordinului mexican 
al Vulturului aztec", cea mai înaltă 
distincție mexicană. Înmînînd aceas
tă distincție, PREȘEDINTELE LUIS 
ECHEVERRIA a spus :

Domnule președinte al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu,

Doresc să vă confer, în numele 
tuturor mexicanilor, și vă rog să pri
miți, cea mai înaltă distincție mexi
cană — „Marele colier al Ordinului 
mexican al Vulturului aztec", pe care 
o acordăm celor mai distinși prieteni.

Această conferire reprezintă, dom
nule președinte, mărturia prieteniei 
noastre.

O prietenie care s-a tradus rapid 
prin recenta reluare a relațiilor di
plomatice, cu înțelegerea profundă 
care ne-a permis să ne cunoaștem și 
să admirăm marele efort al poporu
lui român, depus sub conducerea 
dumneavoastră, pentru dezvoltarea 
sa economică și culturală.

Am descoperit, în același timp, 
domnule președinte, că avem multe 
de făcut împreună pe linia dezvol
tării relațiilor dintre țările noastre 
și, în. acest spirit, vă rog să primiți 
această înaltă distincție. (Aplauze).

Conferind apoi tovarășei Elena 
Ceaușescu „Marea Cruce, cu cordon

Tntilnire tovărășească Convorbiri de lucru
Luni a avut loc, la Ciudad de Me

xico, o întîlnire tovărășească între 
tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și tovarășul 
Arturo Martinez Nateras, locțiitor al 
secretarului general al Partidului Co
munist Mexican.

La intilnire au participat ceilalți 
membri ai Comisiei Executive a C.C. 
al P.C.M., precum și Nicolae Doicaru, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Dumitru Popescu a 
transmis membrilor conducerii Parti
dului Comunist Mexican salutul cor
dial al secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și cele mai bune 
urări în activitatea consacrată inte
reselor maselor largi populare din. 
Mexic.

în numele secretarului general al 
Partidului Comunist Mexican, Arnol
do Martinez Verdugo, aflat în aceste 
zile în străinătate, al întregii condu
ceri a P.C.M., tovarășul Arturo Mar
tinez Nateras a transmis un călduros 
salut și cele mai bune urări de succes 

matic. Lojile rezervate publicului sint 
arhipline,- mărturie elocventă a ma
relui interes manifestat de poporul 
mexican față de președintele Româ
niei socialiste.

Intrarea în sală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a persoanelor ofi
ciale române Care îi însoțesc este 
salutată cu puternice ovații. întreaga 
asistentă, în picioare, face o caldă 
manifestație de simpatie solilor po
porului român.

Președintele Senatului, după ce 
invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în prezidiul sesiunii, 
rostește un călduros cuvînt de salut.

Comisia Permanentă a Congresului 
mexican — a spus vorbitorul — se 
simte onorată că dumneavoastră, 
domnule președinte Nicolae Ceaușescu 
și doamnă deputat Elena Ceaușescu, 
ati acceptat invitația de a asista la 
această sesiune solemnă. Ca repre
zentanți legitimi ai poporului mexi
can, deschidem poarta acestui for 
parlamentar pentru a vă primi în 
calitate de șef de stat, dar mai ales 
de conducător și luptător neobosit 
pentru cauza poporului român și 

a Ordinului mexican al Vulturului 
aztec". PREȘEDINTELE LUIS ECHE
VERRIA a arătat :

în acest an, cind se analizează cu 
cea mai mare atenție rolul integrant 
al femeii în viața socială, dacă am 
dori să descoperim un exemplu, în 
orice parte a lumii, de felul cum # 
este posibil ca o femeie să-și desfă- * 
șoare cariera științifică, menținînd 
calitatea de militant politic, să înde
plinească îndatoririle celui ce apar
ține activ unui partid și, în același 
timp, să facă față obligațiilor de soția 
și tovarășă a șefului de stat, eu nu 
mă îndoiesc, doamnă, în a vă alege 
ca pe un exemplu deosebit. Sint 
foarte mulțumit, doamnă, de a vă fi 
cunoscut, împreună cu soțul dumnea
voastră, de a recunoaște în dumnea
voastră înalte calități care vă pre
zintă ca o femeie distinsă.

Pentru toate acestea, vă rog să pri
miți această decorație, „Marea Cruce 
cu cordon a Ordinului mexican al Vul
turului aztec", pe care v-o confer în 
numele poporului mexican, să o ac
ceptați ca o expresie a respectului 
și afecțiunii noastre. (Aplauze).

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a confe
rit președintelui Luis Echeverria 
„Ordinul Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I. înmînînd 
această înaltă distincție, PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU a spusi

Stimate domnule președinte.

Doresc să vă confer cea mai înaltă 
distincție — „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I — pe care o 
conferim șefilor de stat prieteni. Aș 
vrea ca acest ordin să simbolizeze 
prietenia și colaborarea dintre po

și sănătate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, membrilor 
C.C. al P.C.R.

în timpul discuției, membrii Comi
siei Executive a C.C. al P.C.M. au- 
dat o înaltă apreciere vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Mexic, 
subliniind importanța deosebită a a- 
cestei vizite pentru intensificarea 
colaborării multilaterale între Româ
nia și Mexic, pentru promovarea unei 
politici de dezvoltare independentă a 
națiunilor, pentru cauza colaborării, 
destinderii și păcii în lume.

S-a procedat, totodată, la o infor
mare reciprocă privind activitatea și 
preocupările celor două partide. Au 
fost abordate, de asemenea, proble
me privind relațiile de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Mexi
can, precum și probleme legate de 
lupta forțelor revoluționare progre
siste și antiimperialiste.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie. 

pentru înțelegere între toate națiu
nile lumii, pe care o apreciem ca cea 
mai autentică și durabilă contribuție 
la pacea universală.

Vă salutăm cu sinceră cordialitate, 
respect prietenesc și vă spunem : 
„Fiți bineveniți in această Casă a 
poporului mexican".

înalții oaspeți români sînt salutați 
apoi de senatorul Vicente Fuentes 
Diaz și de deputatul Pindaro Urio- 
stegui Miranda, care, în cuvîntul lor, 
s-au referit pe larg la personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, ac
tivitatea sa neabătută în slujba in
tereselor poporului român, a păcii și 
înțelegerii internaționale.

în încheierea sesiunii solemne, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a rosțjt o amplă cuvîntare, care a 
fost subliniată, în repetate rînduri, 
cu puternice aplauze.

La plecare, înalții oaspeți români 
au fost conduși de membrii unei co
misii parlamentare de onoare, de
semnată spetial în acest scop.

Coborînd treptele monumentalei 
clădiri, solii poporului român sînt 
ovaționați de mulțimea de cetățeni 
ai orașului, carelîși manifestă sen
timentele lor de cțildă prietenie și 
stimă față de poporul român.

M'

poarele român șl mexican'și să re
prezinte, totodată, o apreciere a efor
turilor dumneavoastră, atît pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
Mexicului, cit și a activității pe care 
o depuneți pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Fie ca acest ordin să vă aminteas
că mereu de expresia sentimentelor 
poporului român, a dorinței sale de 
pace, de colaborare cu Mexicul. 
(Aplauze).

Conferind apoi doamnei Marla 
Esther Zuno de Echeverria „Ordinul 
23 August" clasa I, PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat 1

Stimată doamnă Echeverria,

Cunoaștem activitatea socială pe 
care dumneavoastră o desfâșurați în 
Mexic, precum și pe plan interna
țional, preocuparea dumneavoastră 
pentru apropiata Conferință interna
țională în cadrul Anului internațio
nal al femeii, care sperăm că va 
marca un moment important în în
făptuirea, în toate țările, a dreptu
rilor egale pentru femei.

Cunoaștem, de asemenea, activita
tea pe care o desfâșurați, în calitate 
de soție a șefului statului, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Mexic. Iată de ce doresc să 
vă confer „Ordinul 23' August" cla
sa I, care simbolizează eliberarea 
României de sub dominația fascistă, 
ca un semn al prieteniei între po
porul roipân și poporul mexican.

Cei doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Esther 
Zuno de Echeverria se felicită reci
proc, își string mîinile cu căldură, 
se îmbrățișează in aplauzele întregii 
asistențe. ’ t •_/

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, împreu
nă cu tovarășii Nicolae Ionescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
'conomice Internaționale, și Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
republicii, au, avut o întîlnire de lu
cru cu Francisco Javier Alejo, minis
trul patrimoniului național mexican.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind cooperarea româno- 
mexicană în domeniile petrolier, mi
nier, energețic, construcții de mașini 
și nuclear. Au fost stabilite obiecti
vele de interes comun și documentele 
corespunzătoare ce urmează a fi în
cheiate.

întilnirea de lucru s-a caracterizat 
prin dorința ambelor părți de a găsi 
noi posibilități, și forme concrete de 
promovare a cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de: 
Victor STAMATE 
Vasile OROS 
Mihai FABIAN 
Foto : Anghel Pasai
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UN ACT FUNDAMENTAL AL REVOLUȚIEI 
NOASTRE SOCIALISTE

t V

(Urmare din pag. I)

cultural, in măsură a crea condiții 
tot mai bune de muncă și de viață 
populației, posibilități superioare de 
a se bucura de binefacerile civiliza
ției socialiste.

Acestor realități insufiețitoare 11 se 
adaugă grandioa
sele perspective 
deschise de hotă
rârile Congresului 
al XI-Iea. Și-ar fi 
putut închipui 
oare muncitorii 
care cu 27 de ani 
în urmă au pre
luat de la capita
lism o industrie 
slab dezvoltată că 
va deveni posibi
lă stabilirea, pen
tru un viitor a- 
propiat, a obiecti
vului ridicării tă
rii noastre la ni
velul țărilor in
dustriale dezvol
tate ale lumii ?

Proprietatea so
cialistă s-a afir
mat grăitor ca 
bază economică 
a societății noas
tre, inclusiv baza 
economică a In
dependenței po
litice a tării. Pe 
temelia ei s-au făurit unitatea și 
coeziunea social-politică a întregului 
popor în jurul partidului, uriașă for
ță dinamizatoare a progresului în 
societatea noastră. Experiența făuri
rii noii orînduiri sociale în România 
confirmă adevărul fundamental al 
marxism-leninismului potrivit căruia 
dezvoltarea proprietății socialiste — 
definită, între altele, prin caracterul 
ei strict național — reprezintă o pre
rogativă inalienabilă și exclusivă a 
partidului și statului socialist, cuce
rire sacră a poporului care nu poate 
fi cu nici un preț înstrăinată, o com- 

•ponentă organică a suveranității na
ționale.

Naționalizarea a determinat, prin

lichidarea exploatării într-un larg 
sector al economiei naționale, trans
formări radicale in condiția socială 
a muncitorilor, conferindu-le, alături 
de calitatea de producători, pe aceea 
de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție. Odată cu schimbarea profun
dă în bine a condițiilor de muncă

muncitorilor să valorifice acest cadru 
instituțional superior, spunîndu-și 
cuvîntul asupra tuturor problemelor 
întreprinderii, în scopul dezvoltării 
continue a avuției obștești, al creș
terii eficienței activității economice. 

Dezvoltarea proprietății socialiste 
constituie izvorul bogăției societății

• în 1975 se va realiza o producție indus
triala de 1,9 ORI mai mare decît în 1970, de 
3,4 ORI față de 1965 și de APROAPE 33 DE 
ORI mai mare față de 1938 ; producția indus
triala a anului 1950 se realizează în anul 1975 
în numai 17 zile.
• Volumul fondurilor fixe ale economiei 

va ajunge în 1975 la CIRCA 1 200 MILIARDE 
LEI; la sfîrșitul acestui an, PESTE 50 LA SUTA 
din fondurile fixe productive vor avea o ve
chime mai mică de cinci ani.

• Numai în perioada 1965—1974, numărul 
locurilor de muncă în economia națională a 
crescut cu 1,7 MILIOANE; dacă în 1950 in
dustria și construcțiile cuprindeâu 14,2 LA

SUTĂ din populația ocupată, în 1975 aceste 
ramuri vor deține o pondere de circa 39 LA 
SUTĂ.
• Retribuția medie nominală a personalu

lui din întreprinderi și instituții (lei lunar) a 
crescut de la 366 LEI în 1950, la 1 434 LEI în 
1970 și la 1 870 LEI în 1975.

© Cheltuielile social-culturale finanțate de 
la buget, în medie, pe un locuitor (lei anual) 
au sporit de la 210 LEI în 1950 la 1 680 LEI 
în 1970 și la 2 430 LEI în 1975.
• Din fondurile statului si din fondurile 

populației cu sprijinul statului, în perioada 
1951—1974 s-au construit, numai la orașe, 
1 015 000 apartamente.

și de trai, au crescut nivelul de con
știință și pregătire profesională al 
muncitorilor, s-a lărgit orizontul lor 
cultural-științific. în toate sferele 
vieții sociale apare evidentă ampli
ficarea rolului clasei muncitoare 
ca clasă conducătoare în societatea 
noastră.

Pornind de la faptul că poponil 
este proprietarul colectiv al mijloa
celor de producție, partidul a creat 
și perfecționat continuu, in ultimii 
ani, structuri menite a asigura par
ticiparea activă și directă a clasei 
muncitoare la conducerea unităților 
economice : adunările generale ale 
oamenilor muncii, comitetele oame
nilor muncii, consiliile de control 
muncitoresc, sindicatele. Este datoria

noastre, baza trainică a făuririi bu
năstării întregului popor. Este o ca
racteristică esențială, de bază a în
tregii dezvoltări a societății noastre 
socialiste că, pe măsură ce crește a- 
vuția națională, sporesc și posibilită
țile de ridicare a bunăstării generale. 
Cu cit producem mai mult, cu atit 
avem mai mult ; altă sursă de creș
tere a nivelului de trai nu există și 
nu poate exista in societatea noastră 
socialistă.

Conștiința îndatoririlor sociale care 
le revin din condiția de proprietari 
ai mijloacelor de producție impune 
tuturor celor ce muncesc să-și con
sacre eforturile, întreaga capacitate 
creatoare îndeplinirii marelui obiec
tiv național — cincinalul înainte de

termen — să acționeze fără preget 
pentru buna gospodărire și dezvol
tarea proprietății socialiste, avutul 
de preț al întregului popor. în lu
mina cerințelor Codului etic, a înal
telor răspunderi sociale ale clasei 
muncitoare, atitudinea înaintată 
față de muncă și față de avutul 

obștesc, combati
vitatea împotri
va actelor de ne
glijentă, de încăl
care'a disciplinei, 
de risipă, a orică
ror manifestări 
ce ar aduce pre
judicii proprie
tății socialiste 
constituie, în toa
te sferele vieții e- 
conomice și so
ciale,, o manifes
tare grăitoare a 
spiritului revo
luționar, militant, 
a patriotismului 
socialist în acțiu
ne. Stă în pute
rea noastră să a- 
sigurăm — prin 
creșterea produc
tivității muncii, 
reducerea pre
țului de cost, fo
losirea judicioasă 
a materiilor prime 
și materialelor, 

sporirea eficienței întregii activități 
economice — premisele unei înain
tări tot mai rapide pe calea prospe
rității și bunăstării întregii noastre 
societăți, țelul suprem al politicii par
tidului.

în spiritul tradiției instaurate în 
anii socialismului, cea mai înaltă 
cinstire pe care o putem aduce a- 
niversării actului revoluționar al na
ționalizării constă în munca plină de 
elan și dăruire pentru înfăptuirea 
politicii partidului, astfel ca prin 
traducerea în viață a hotăririlor is
torice ale Congresului al XI-lea să 
asigurăm triumful socialismului și 
comunismului pe pămîntul Româ
niei.

Programul 1

8.30 Curs de limba engleză
9.00 Teleșcoală.

10.00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11.00 Roman foileton : „Dragostea, 

perseverența și speranțele tî- 
nărului Lewisham".

11.45 Telex.
15.00 Curs de limba germană.
15.30 Curs de limba franceză.
16.00 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
16.25 Forum — emisiune social-po- 

litică pentru tineret.
16.45 Familia.
17.10 Repere filipineze — film do

cumentar.
17.30 Fotbal : Steaua — C.F.R. 

Cluj-Napoca. Transmisiune 
directă.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Estrada estradelor. Astăzi, 

soliștii Teatrului muzical din 
Galați.

20.15 Cadran economic mondial.
20.35 Telecinemateca : „Monolog" 

— producție a studiourilor 
sovietice. Premieră TV.

22.10 24 de ore.

Programul 1

30.00 Un paradis al „vînătorilor" 
de imagini. Film documentar.

20.25 Bucuroși de oaspeți... la Ba
cău ! Partea a Il-a a specta
colului organizat în colabo
rare cu consiliul județean al 
sindicatelor.

20.50 Tribuna TV. în ajutorul ce
lor care studiază în învăță- 
mîntul politico-ideologic și 
economic.

21.10 Telex.
21.15 Seară de operetă : „Sînge 

vienez" de Johann Strauss In 
interpretarea ansamblului 
Teatrului liric din Constanța.

22.30 închiderea programului.

CE PREVĂD, CUM SE VOR APLICA

Noile reglementări privind 
construcția de locuințe

Printre recentele decrete adoptate 
de Consiliul de Stat se numără și cel 
referitor la îmbunătățirea regimului 
de construire a locuințelor din fon
durile statului sau ale populației cu 
sprijinul statului în credite și exe
cuție.

Ce prevederi de interes general 
conține noua reglementare ? La di
recția de specialitate din Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare (C.P.C.P.) s-a relevat că decretul 
Consiliului de Stat urmărește, în e- 
sență, rezolvarea următoarelor pro
bleme mai importante în construc
ția de locuințe : a) stabilirea unul 
singur grad de confort pentru toate 
locuințele prin aplicarea de norme 
unificate de dotări și finisaje la nive
lul actualului confort I ; b) diferen
țierea apartamentelor, în funcție de 
structura familiilor, în apartamente cu 
1—5 camere (măsură valabilă atit 
pentru locuințele construite din fon
dul de stat, cit și pentru cele proprie
tate personală) ; c) completarea uni
ficării normelor de confort cu alte 
îmbunătățiri față de nivelul actualei 
categorii I.

In ce constau respectivele comple
tări 7 în privința încăperilor, anexe
lor și dotărilor, noua reglementare 
prevede : apartamentele de 3 camere 
(cu 38—40 mp suprafață locuibilă) și 
cele de 4 camere (cu 42—44 mp su
prafață locuibilă) vor fi dotate cu o 
a doua încăpere echipată cu grup 
sanitar și lavoar, iar la apartamen
tele de 4 camere (numai la cele cu 
suprafață locuibilă de 46—48 mp) se 
va adăuga și un duș. Apartamentele 
de 5 camere vor fi înzestrate cu două 
încăperi de baie echipate complet, 
iar toate apartamentele situate la e- 
taie vor avea balcoane sau logii.

In privința instalațiilor și finisaje
lor, decretul prevede : antenă colec
tivă pentru radio și televizor; faianță 
la baie și parțial la bucătărie pentru 
toate apartamentele; vopsire parțială 
în ulei la baie și bucătărie; îmbunătă
țirea plasticii fațadelor la clădirile de

locuit amplasate pe arterele princl» 
pale și în piețele din municipii și o- 
rașe reședință de județ ; îmbunătăți
rea izolației termice a clădirilor, pen
tru asigurarea unei bune încălziri în 
timpul iernii, în condițiile respectării 
reglementărilor cu privire la reduce
rea consumului de combustibil. Apli
carea acestor măsuri se va face atît 
la locuințele ce se construiesc din 
fondurile statului, cit și la locuințele 
proprietate personală, construite de 
cetățeni cu credit și execuție din par
tea statului.

Dată fiind importanța acestor mă
suri, decretul a stabilit o perioadă de 
tranziție pentru aplicarea noilor re
glementări. Astfel, pînă la 1 ianuarie 
1977 se pot construi locuințe și pe 
baza proiectelor elaborate sau în curs 
de elaborare la data adoptării decre
tului — potrivit reglementărilor în 
vigoare la această dată, atît în ce 
privește suprafețele, dotările și fini
sajele, cit și plafonul și, respectiv, 
prețurile de contractare cu cetățenii.

în esență — așa cum se poate con
stata — noile reglementări vin să 
materializeze una din prevederile 
Programului partidului — și anume 
aceea ca în construcția de locuințe 
și a celorlalte obiective social-cultu
rale să se urmărească îmbunătățirea 
confortului și ridicarea gradului lor 
de utilitate, pentru a satisface în con
diții tot mai bune cerințele crescîn- 
de ale populației. Adoptarea lor In 
anul dinaintea trecerii Ia înfăptuirea 
celui mai mare program de construc
ții de locuințe din istoria țării (în 
cincinalul 1976—1989 se vor construi 
815 000 apartamente), precum și su
portarea de la bugetul statului a în
tregului efort financiar pentru locuin
țele din fondul de stat (de aproa
pe 2 miliarde lei) relevă grija deose
bită a partidului și statului nostru 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață ale oamenilor 
muncii.

Constantin PRIESCU

O manifestare care de
pășește prin semnifica
țiile sale marginile stric
te ale unui obișnuit 
schimb cultural, devenind 
un prilej de mai profun
dă cunoaștere reciprocă 
și de adîncire a priete
niei frățești, a constitui
t-o turneul din aceste 
zile la București al Tea
trului Național „Ivan Va- 
zov“ din Sofia. Instituție 
de înalt prestigiu, care 
se înscrie în viața cultu
rală a Republicii Populare 
Bulgaria ca un factor de 
primă importanță în am
pla operă de modelare a 
conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii. Tea
trul Național „Ivan Va- 
zov“ a prezentat în acest 
turneu — Intr-o suită de 
reprezentații care au fost 
călduros aplaudate de 
publicul nostru — trei 
spectacole din repertoriul 
său permanent. Spectaco
lele au pus in evidență 
programul politic-cultu
ral al teatrului, orientat 
cu fermitate pe direcția 
unei problematici majore, 
de larg interes, de adinei 
semnificații etice și filo
zofice.

Cel dinții titlu al afi
șului de turneu l-a con
stituit piesa Odihni Ia 
Arko Iris, lucrare drama
tică a binecunoscutului 
prozator și dramaturg 
contemporan Dimităr Di
mov, fiu de seamă al po
porului bulgar, luptător 
pentru cauza proletaria
tului internațional. Ex- 
țrăgîndu-și materialul 
dramatic dintr-o expe
riență nemijlocită, auto
rul Înfățișează, intr-o 
piesă cu amploare de 
frescă, străbătută de un 
autentic patos revoluțio
nar, momente din lupta 
batalioanelor republica
ne din Spania In timpul 
războiului civil. Este o 
piesă de fnaltă vibrație 
tragică, In care autorul 
— de pe poziții înaintate 
și cu o subtilă înțe
legere a complexității 
situației — infățișează 
subliniat rolul comuniști
lor in această luptă care 
a unit forțele progresis
te din Întreaga lume 
Împotriva fasciștilor spa
nioli, eroismul, omenia, 
solidaritatea și spiritul 
de sacrificiu care au ca
racterizat atitudinea 
tătarilor comuniști.

Spectacoîul, care poar
tă semnătura artistului 
poporului Filip Filipov, 
este de o construcție so
lidă, vădind o concepție 
limpede și un stil realist 
bine precizate, proprii a- 
cestui atît de valoros co
lectiv. Intr*un decor — 
realizat de Kiril Nedel- 
cev și Ivan Iordanov — 
care sugerează ariditatea 
pămintului spaniol, dar și 
asprimea zilelor de răz
boi civil, se desfășoară 
amplele mișcări de masă

tăți a teatrului — este 
prezența pe afiș a unei 
opere din repertoriul u- 
niversal, piesa clasicului 
rus A.N. Ostrovski, Pă
durea. Binecunoscuta lu
crare. care înfățișează 
procesul descompunerii 
și prăbușirii moșierimii 
din Rusia țaristă, a pri
lejuit colectivului condus 
de regizorul Krăstio Mir- 
ski, artist al poporu
lui, un spectacol caracte
rizat prin echilibru, cla
ritate și sobrietate, vă-

Un eveniment al stagiunii

teatrale

/ Spectacolele Teatrului
Național „Ivan Vazov“

din Sofia

lup-

ale batalionului republi
can. în acest cadru aflat 
în necontenită și drama
tică încleștare, un loc 
central II ocupă figura 
eroului revoluționar Esta- 
nislao Bravo, luptător de 
origine bulgară, căruia 
strălucitul artist Liubo- 
mir Kabakciev i-a dat o 
remarcabilă interpretare. 
Sint de reținut, de ase
menea, interpretările, de 
adlncă vibrație dramatică 
și de subtilitate a por
tretizării, ale Vancel Doi- 
Ceva și Georgetei Ciakî- 
rova, ca și ale lui Gheor- 
ghi Gheorghiev-Gheț, 
Raciko Iabandjiev și Va
sil Stoicev. Dar ar fi ne
drept să nu subliniem 
valoarea ridicată a Între
gului ansamblu, intr-un 
spectacol de înaltă ținu
tă artistică.

Grăitoare pentru coor
donatele repertoriale ale 
acestui turneu 
rește, ale

★

dlnd respect și prețuire 
pentru valorile clasice u- 
niversale. Am putut a- 
precia siguranța cu care 
actrița Maria Stefanova 
a construit personajul 
complex al_ fățarnicei 
moșierese 
patosul reținut al 
rului Stefan 
terpretul lui 
țev, umorul 
menia cu 
Milanov l-a 
pe Sciastlivțev,

tacolul cu piesa Micul 
nostru pămînt de Gheor
ghi Djagarov, prețuit poet 
și remarcabil dramaturg al 
țării prietene, personalitate 
proeminentă a vieții po
litice și artistice din Bul
garia, a cărui prezență la 
reprezentația de pe scena 
noastră publicul a salu
tat-o cu deosebită căldură.

Piesa înfățișează cu 
mijloace moderne și de 
pe poziții înaintate un 
aspect al luptei comuniș
tilor pentru ocrotirea me
diului înconjurător, pen
tru valorificarea superi
oară a avuțiilor patriei, 
într-o succesiune rapidă 
de tablouri de mare con
centrare dramatică și de 
autentic fior poetic, este 
surprinsă atitudinea co
muniștilor r,situați ferm 
pe poziții înaintate in 
lupta împotriva elemen
telor retrograde și ca
rieriste. Conflictul ascuțit 
scoate în evidentă calită
țile morale superioare ale 
comuniștilor, în frunte cu 
savantul Radev, neîndu- 
plecat, dîrz și hotărît 
luptător pentru idealul 
său de patriot și om de 
știință. In regia lui Encio 

. Halacev — de o mare 
simplitate, dar de subtilă 
valorificare a textului — 
și în decorurile stilizate 
ale lui Hristo Todorov 
am putut vedea creațiile 
demne de reținut ale unor 
actori cum sint Asen Mi
lanov, Andrei Ceaprazov, 
Gheorghi Cerchelov, Vio
leta Minkova și Georgeta 
Ciakîrova. O 
impresie a produs 
remarcabilă, plină 
ță interioară, de 
gență și căldură 
Gheorghi
Gheț, in rolul atît de o- 
menesc și convingător al 
savantului comunist Ra
dev.

Arătînd o artă 
realistă, puternic 
rată în realitate, 
angajată în lupta 
făurirea noii conștiințe,
socialiste, a oamenilor
muncii, Teatrul Național 
„Ivan Vazov" din Sofia
ne-a prilejuit o mai bună 
cunoaștere a vieții artis
tice din țara vecină și 
prietenă, dobîndind pre
țuirea și stima spectatori
lor români.

deosebită 
creația 
de for- 

inteli- 
a lui 

Gheorghiev-

Vazov“Teatrul Național 
din Sofia și-a încheiat turneul în
treprins in țara noastră. In cadrul 
căruia a prezentat la București 
cinci spectacole cu piesele „Odihnă 
la Arko Iris" de Dimităr Dimov,

O Întreprindere bucu- 
reșteană avea nevoie 
de sculeri-rectificatori 
de înaltă calificare și 
i-a convenit să se a- 
nunțe prin presă des
chiderea unui concurs, 
la care să participe 
și meseriași din pro
vincie. Pină la urmă, 
cel mai bun s-a dove
dit a fi un tînăr venit 
de la o uzină din 
nordul tării ; comi
sia n-a avut decît 
laude pentru el. în 
schimb, el avea pen
tru comisie și pentru 
conducerea întreprin
derii niște condiții : o 
categorie In plus, lo
cuință (apartament cu 
trei camere) și servi
ciu pentru soție (dacă 
se poate la un servi
ciu financiar). în ca
zul că aceste condiții 
nu-1 vor fi acceptată, 
are să-și caute loc la 
o altă Întreprindere. 
Peste tot este nevoie 
de sculeri-rectificatori 
cu pregătirea lui. O 
categorie in plus nu i 
se putea da decît cu 
derogare, iar conduce-

și, fi* 
întregii activi-

★

„Pădurea" de A. N. Ostrovski și 
„Micul nostru pămint" de Gheor
ghi Djagarov. Marți dimineața 
membri ai colectivului teatrului din 
Sofia au fost oaspeții Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile

rea Întreprinderii n-a 
fost de acord... Cu a- 
partamentul 
camere oferit 
era șl mal 
Cit privește 
soției, n-avea 
să-și caute singură un 
loc. „Pe mine să nu 
mai contați" a anun
țat tînărul, sperînd să 
obțină în felul acesta 
măcar niște promisi
uni. Nimeni nu s-a 
grăbit să 1 le dea.

întimplarea s-a aflat 
repede In uzină ; fi
resc. a stîrnit nedu
merire, și pînă la ur
mă — Indignare : aici 
lucrau peste 7 000 d« 
oameni, printre care 
mulțî specialiști, și 
nici unul dintre aceș
tia nu pusese condiții, 
nici la angajare, nici 
mai tîrziu, socotind 
că așa ceva este ds
neconceput intr-o uzi
nă socialistă, unde 
normele eticii șl echi
tății sint 
tru toți, 
în cauză 
torează 
Uita că și el s-a for-

de trei 
la cheie 

greu... 
serviciul 

decît

valabile pen- 
Oare tlnărul 
uita cît da- 

soeletățji 7

Noul complex comercial „Dunârea din Galați
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Gospodarul vrednic cosește și însilozează
tot ce oferă cîmpul

construit 
al

Gurmijskaia,
acto- 

Ghețov, in- 
Nesciastliv- 

amar și o- 
care Asen 
Întruchipat 

r_ _ . . . gingășia
și grația Violetei Ghinde- 
va, interpreta Aksiușei, 
siguranța cu- care Plamen 
Ciarov dă viață hrăpăre
țului negustor Vosmibra- 
tov. Un decor de mare 
expresivitate, sugerînd 
pădurea cuprinsă de uscă
ciune, simbol al prăbușirii 
moșierimii ruse din vea
cul trecut, semnează 
Gheorghi Ivanov.

Momentul de vîrf al 
acestei importante mani
festări l-a constituit spec-

★

teatrale _ 
lei. ei au făcut un schimb de pă
reri cu colegii români despre unele 
probleme de actualitate privind 
arta spectacolului și și-au Împăr
tășit impresii legate de prezentul 
turneu.

profund 
anco- 

decisiv 
pentru

Virgil MUNTEANU

șl muzicale. Cu acest prl-

Alături de alte lucrări de sezon in 
agricultură — întreținerea culturilor 
și pregătirile în vederea recoltării 
cerealelor — in aceste zile se cosesc 
și se însilozează lucerna, trifoiul și 
alte plante de nutreț cultivate. Ve
getația bogată din acest an permite 
conservarea și a sute de mii de tone 
de iarbă de pe \ pășunile naturale, 
pentru a crea stocuri de nutreț ne
cesare completării hranei animalelor 
în a doua parte a verii sau pentru 
iarnă. în acest an, ministerul de re
sort a indicat organelor agricole ju
dețene, conducerilor unităților agri
cole să' organizeze insilozarea în
tregii cantități de masă verde pro
venită din culturile de lucerna, tri
foi și a surplusului de iarbă de pe 
pășuni. Insilozarea nutrețurilor verzi 
pălite la soare pentru reducerea 
procentului de umiditate sau în a- 
mestec cu paie tocate permite Înlă
turarea pierderilor de substanțe nu
tritive. în multe unități se aplică 
corect tehnologia recomandată, rea- 
lizîndu-se cantități mari de semisiloz 
de bună calitate. Pentru realizarea 
programului de Însilozări timpurii, 
în multe județe, printre care Con
stanta, Mehedinți, Prahova, Botoșani 
și altele, s-au organizat formații 
mixte de mecanizatori și coopera
tori, dotate cu mașini, utilaje de re
coltat și cu mijloace de transport, 
ceea ce a permis scurtarea duratei 
de umplere a silozurilor. Pină 
6 iunie, unitățile cooperatiste au 
silozat aproape 1.6 milioane tone 
raje, reprezentînd 79 la sută 
prevederile pentru această perioadă. 
In unele județe — Olt. Teleorman, 
Ialomița, Tulcea, Argeș. Galați,

la 
In- 
fu- 
din

Vrancea și Satu-Mare — a fost depășit 
simțitor planul la însilozările timpu
rii. în cooperativele agricole din alte 
județe — Gorj, Caraș-Severin, Bu
zău, Cluj, Sălaj ș.a. — s-au însilozat 
cantități mult mai mici de furaje 
decît cele prevăzute. în aceste zile 
trebuie intensificate, pretutindeni, 
lucrările de recoltare a furajelor, 
acordîndu-se maximum de atenție 
organizării lucrărilor în flux con
tinuu, respectării cu rigurozitate a 
regulilor de însilozare pentru a ob
ține nutreț de bună calitate.

Recent, departamentul I.A.S. a or
ganizat un schimb de experiență in 
județul Timiș, in care s-a demon
strat practic eficiența însilozării fu
rajelor. Cu acest prilej, la întreprin
derile agricole cte stat Variaș, Sîn- 
andrei, Grabăți, Gearmata au putut 
fi văzute silozuri de mare capacitate 
in care s-au depozitat mii de tone 
die furaje. „Zilnic — spunea direc
torul I.A.S. Variaș, tov. Ion Ageu, 
la recoltarea, transportul și insilo
zarea furajelor lucrează trei forma
țiuni de mecanizatori, dotate cu 
combine, cositori, tractoare și re
morci. Pentru cele 4 200 taurine, din 
care 2 100 vaci și juninci, se asigură 
15 000 tone de furaje suculente — 
suficiente pentru întreaga perioadă 
cuprinsă între 15 septembrie a. c. și 
1 iunie anul viitor. Pentru elimina
rea golurilor din siloz — operație 
indispensabilă fermentării normale 
— nutrețul este presat cu ajutorul 
tractoarelor pe șenile. Odată cu în
ceperea coasei a II-a la lucerna, se 
va trece și la insilozarea acesteia in 
amestec cu paie de orz".

Aceste experiențe deosebit de va-

loroase interesează toate unitățile 
crescătoare de animale. Or, chiar in 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Timiș se constată o mare 
întirziere în ce privește Insilozarea 
furajelor. Pină la 6 iunie s-a reali
zat numai 16 la sută din plănui la 
însilozări timpurii. De exemplu, din 
118 900 tone semisiloz s-au preparat 
numai 16 280 tone. Ce s-a intimplat 
cu lucerna cosită 7 Atît în Timiș, cît 
și în unități agricole din alte județe 
există obișnuința de a se conserva 
masa verde care se recoltează acum 
sub formă de fin. Or, din cauza 
ploilor, uscarea nutrețului verde in 
brazde tntirzie, pierzîndu-se pînă la 
40 și chiar 50 la sută din totalul 
substanțelor nutritive. Pentru a în
lătura aceste pierderi, trebuie larg 
extinsă tehnologia de preparare a 
semisilozului și semifînului. Ploile 
din ultimul timp au prins in brazde 
mari cantități de lucerna și trifoi 
care trebuie strînse neîntîrziat, folo- 
sindu-se intens toate mijloacele 
transport. Acolo unde nu pot i 
remorcile și căruțele în cîmp, 
necesar să fie organizate echipe pen
tru aducerea furajelor pînă la ’ 
murile accesibile. Este în Interesul 
unităților agricole să însilozeze aces
te furaje in amestec cu masă verda 
cosită.

O atenție deosebită trebuie acor
dată valorificării superioare a pajiș
tilor, prin organizarea pășunatului 
rațional și prin cosirea și insilozarea 
surplusului de iarbă, care în aceas
tă perioadă depășește nevoile de 
consum ale animalelor. In această 
privință, numeroase unități agricole 
au o experiență valoroasă, experien-

; de 
intra 
este

dru-

gene-
I.A.S. 

dis-

mat fntr-o școală pro
fesională și apoi în u- 
zină, că pînă să ajun
gă bun meseriaș i-au 
sărit mulți în ajutor, 
fără să-i pună nici un

feslonale, trezind, pe 
bună dreptate, neîn
crederea colectivului.

După ce a colindat 
vreo cinci zile pe la 
alte întreprinderi,

la administrația între
prinderii. I se răspun
de ferm : nu putem 
accepta nici un fel de 
condiții, în afara con
tractului de muncă.

vrea nici categorie în 
plus, nici apartament, 
nici serviciu pentru so
ție, ci numai puțină... 
înțelegere, „ca între 
oameni" : să i se asi-

tifle pe care le pune 
el întreprinderii sint 
cele pe care 1 le 
pune... soția. „Mă aflu 
intr-o situație absolut 
jenantă"... Sinceritatea

În lumina Codului etic, societatea te întreabă:

CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?
“ ' — ” ' —— ' —~ ------------1—   

Meseria nu se scoate la licitație
A

te) de condiții 1 Ni
meni nu se îndoia că 
este un meseriaș de e- 
lită — dar ce folos, 
dacă modul său de 
comportare individua
list, pretențiile, toc
meala puneau în um
bră însușirile sale pro-

grind să-și ofere ser
viciile (bineînțeles, in 
condițiile arătate mai 
sus), tinârul revine la 
comisia de concurs 
cu mai puține preten
ții : s-ar mulțumi și 
numai cu un aparta
ment de două camere 
și un loc pentru soție

„Dar este un caz spe
cial, insistă tînărul. 
aveți nevoie de recti
ficatori de înaltă ca
lificare, pe care 
găsiți chiar atit 
ușor, iar eu aș, fi 
să v-ajut". După
cîteva zilg de căutări, 
tlnărul nostru nu mai

nu-i 
de 

gata 
alte

gur6 ore suplimentare 
plătite. Ar fi dispus 
să lucreze în fiecare 
zi două-trei, ba chiar 
și patru ore peste 
program. De astă dată 
s-a mărturisit că are 
neînțelegeri în fami
lie : de fapt, condi-

este apreciată, numai 
că rezolvarea situații
lor familiale „jenan
te" nu se poate obține 
prin încălcarea fla
grantă a legilor mora
le, scrise și 
din societatea 
Indiferent de 
și justificări,

nescrise, 
noastră, 

motive 
spiritul

de 
se 
ca 
se 
fii 

me-

de căpătuială, goana 
după avantaje sint re
pudiate de colectivita
tea socialistă.

în sfîrșit — fiindcă 
nici ultima variantă 
nu i se acceptase — 
este gata să se anga
jeze in condițiile con
tractului de muncă, 
fără nici un beneficiu 
in plus. Cu părere 
rău într-un fel, i 
refuză angajarea : 
să lucrezi aici, 1 
spune, trebuie să 
nu numai un bun
seriaș ci și un om a- 
devărat, cu o înaltă 
(inută morală, In sta
re să te integrezi co
lectivului, să-i respecți 
pe ceilalți și să-ți ciș- 
tigi respectul lor.

După aproape o lu
nă de zile petrecută 
in Capitală în căutare 
zadarnică de favoruri, 
tînărul pornește spre 
casă. își zice însă că 
n-ar fi rău să facă ur> 
popas și Ia Bra
șov. Poate-poate... Dă 
probe în meserie la 
cîteva întreprinderi 
brașovene, obține fru-

moașe aprecieri — iși 
anunță condițiile, și 
nu mai obține ni
mic. încă un po
pas la Cluj-Napoca, 
tot la îndemnul soți
ei. După alte două zile 
de alergătură, convins 
de propria greșeală, 
telefonează acasă : 
„N-am reușit să re
zolv, nici nu vor s-au
dă de condiții, sosesc 
miine dimineață la 
șase".

Tînărul se prezintă 
la uzina unde învăța
se meserie și se-apu- 
că de lucru. Este bine 
primit : aici, printre 
ai lui, nu îndrăznise 
niciodată să pună con
diții. Singura lui do
rință, acum, este să nu 
se afle comportarea pe 
care a avut-o, într-un 
moment de rătăcire. 
Pentru că, de fapt, 
aici în uzină învățase 
că priceperea în me
serie fără conștiință 
muncitorească, fără 
dăruire — nu-șl află 
căutare Ia noi.

Nlcolae TIC

ță care trebuie cunoscută și 
ralizată. între acestea este și 
Prejmer, județul Brașov, care 
pune de 8 500 taurine. „Noi aplicăm 
integral programul de recoltare a 
furajelor și de organizare a pășuna- 
tului — ne spunea ing. Ion Toma, 
directorul întreprinderii. Cea mai 
importantă acțiune întreprinsă in a- 
cest scop este tarlalizarea pășunilor, 
ceea ce permite folosirea lor prin 
rotație și rezervarea unor parcele 
pentru cosit. Conservarea acestora 
pentru iarnă permite înlăturarea 
oricărei risipe de nutreț, fără a dimi
nua cu nimic cantitatea de hrană ne
cesară animalelor duse la pășunat. 
Ca dovadă, producția de lapte, la un 
efectiv de 5 000 vaci, a ajuns la 11 li
tri pe zi". în toate cele 7 ferme zoo
tehnice ale întreprinderii au fost or
ganizate formațiuni specializate pen
tru recoltarea furajelor. Ferma con
dusă de Gheorghe Bota, de pildă, are 
o formație specializată din care fac 
parte zece mecanizatori. Ei execută 
lucrările de îngrijire a suprafețelor 
cultivate, recoltează și însilozează fu
rajele. Datorită producției mari de 
Iarbă și de trifoliene, numai în a- 
ceastă fermă se vor conserva sub 
formă de semisiloz 2 500 tone de fu
raje, cu 1 500 tone mai mult decît 
anul trecut. In acest mod, numai In 
cursul lunilor mai și iunie, pe an
samblul întreprinderii se însilozează 
peste 15 000 tone de masă verde. Din 
acestea, 2 000 tone de iarbă provin 
de pe pășuni, rezultat concret al mă
surilor întreprinse pentru organiza
rea pășunatului rațional.

Am prezentat aceste experiențe 
care demonstrează că și în condițiile 
climatice mai grele din acest an, de
terminate de ploile abundente, pot 
fi strînse și conservate cu bune re
zultate mari cantități de furaje. Este 
necesar să fie generalizată cu mai 
multă hotărîre metoda preparării 
semisilozului, să fie combătute prac
ticile greșite de a cosi și de a lăsa 
trifolienele șl iarba zile în șir pe 
pajiști, In bătaia ploilor. Conducerile 
unităților agricole, specialiștii, 
îndrumarea organizațiilor 
au obligația să ia măsuri 
coltarea furajelor In faza 
aplice corect tehnologia 
rare a semisilozului, pentru înlătu
rarea risipei, a oricăror pierderi de 
substanțe nutritive.

sub 
de partid, 

pentru re- 
optimă, să 
de prepa-

C. BORDEIANU

vremea
Tlmpul probabil pentru zilele de 11, 

li și 14 Iunie. In tară : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, în a doua parte 
a Intervalului. Vor cădea ploi locale, 
mal ales tn zona de deal și de munte. 
VInt potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 șl 18 grade. Iar cele 
maxime Intre 18 șl 28 de grade. In 
București : Cerul va fl temporar noros, 
favorabil ploii de scurtă durată. VInt 
slab, pină la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Mita Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în ziua de 10 iunie 1975 a avut loc 
ședința Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

1. Guvernul a examinat mersul 
îndeplinirii programului de măsuri 
pentru aducerea la îndeplinire a ho- 
tărîrilor adoptate în ședința comună 
din 21 mai 1975 a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., a Bi
roului Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economico-So- 
ciale și a Consiliului de Miniștri, a 
sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
proiectul planului național unic de 
dezvoltare economică și socială a tă
rii pe 1976 și In perioada 1976—1980.

2. în cadrul ședinței, Consiliul de 
Miniștri a analizat modul în care 
s-a realizat planul de producție. In
vestiți), export și aprovizionarea 
populației, precum și bugetul de stat 
pe perioada 1 ianuarie — 31 mal 
1975.

Au fost stabilite măsurile ce ur
mează a fi luate pentru îndeplinirea 
Integrală a planului și bugetului pe 
anul 1975 și pregătirea în cele mai 
bune condiții a planului pe 1978. 
Consiliul de Miniștri a aprobat eșa
lonarea sarcinilor de producție, in
vestiții și export pe trimestrul III 
a. c. și a hotărît ca ministerele să ia 
toate măsurile necesare pentru ca 
centralele și întreprinderile să asi
gure realizarea lor integrală.

3. In domeniul producției indus
triale au fost stabilite măsurile care 
urmează a fi luate pentru mai buna 
folosire a capacităților de producție 
și a forței de muncă, pregătirea din 
ti ip a fabricației de către toate 
unitățile, asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale ritmice, executa
rea integrală a programelor de coo
perare interuzinală, creșterea mai 
accentuată a producției fizice la pro
dusele de înaltă tehnicitate și ridi
carea calității producției.

S-a trasat sarcină Comitetului de 
Stat al Planificării, Ministerului Fi
nanțelor, Ministerului Aprovizionării 
și celorlalte ministere economice să 
Întărească controlul asupra respectă
rii normelor de consum și aplicării 
măsurilor privind reducerea consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale, de energie și combustibili, 
îmbunătățirea randamentelor, elimi
narea pierderilor și a cheltuielilor 
neeconomicoase, intensificarea re
gimului de economii în toate unită
țile socialiste, pentru respectarea ri
guroasă a sarcinilor de plan privind 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție.

4. în domeniul investițiilor s-a 
stabilit ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini Unelte și Electrotehnicii, Minis
terul Industriei Metalurgice și Mi
nisterul Industriei Chimice, centra
lele și întreprinderile constructoare 
de tnașini să întreprindă măsuri e- 
nergice pentru livrarea utilajelor 
tehnologice corespunzător graficelor 
de execuție a obiectivelor. S-au sta
bilit, de asemenea, măsurile care 
trebuie luate pentru accelerarea rit
mului de construcții-montaț și de pu-
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nere tn funcțiune a capacităților de 
producție la termenele planificate și 
pentru buna pregătire a investițiilor 
din anul 1976.

5. în aplicarea indicațiilor secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a De
cretului privind organizarea și sis
tematizarea zonelor și platformelor 
Industriale s-au stabilit sarcinile ce 
revin Comitetului de Stat al Plani
ficării, Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare, Inspecto
ratului de Directivare tn Construcții, 
Ministerului Finanțelor, Ministerului 
Aprovizionării și comitetelor execu
tive ale consiliilor populare pentru 
punerea In practică a noilor soluții 
și norme tehnice îmbunătățite de or
ganizare a zonelor industriale, care 
să asigure buna gospodărire a fon
dului funciar, amplasarea în hale 
comasate a unor obiective, fabrici și 
capacități de producție, adoptarea de 
soluții constructive eficiente, ser
virea In comun cu utilități și redu
cerea substanțială a costului con
strucțiilor.

6. în domeniul schimburilor comer
ciale externe și cooperării economice 
internaționale au fost stabilite mă
surile ce trebuie luate de Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, ministere, 
centrale și întreprinderi în direc
ția intensificării ritmului schimburi
lor comerciale externe, precum și a 
realizării, conform contractelor, a 
acțiunilor de cooperare Internațională 
încheiate cu partenerii străini.

7. în scopul creșterii mai rapide a 
productivității muncii In toate sec
toarele de activitate, Consiliul de 
Miniștri a stabilit să se definitiveze 
programele de măsuri privind orga
nizarea rațională a producției, inten
sificarea mecanizării și automatiză
rii, întărirea ordinii și disciplinei și 
a trasat sarcină Ministerului Muncii, 
consiliilor de conducere ale minis
terelor și centralelor să controleze 
modul în care se aplică aceste pro
grame în întreprinderi, ateliere și 
secții.

8. Consiliul de Miniștri a analizat 
stadiul indeplinirii planului lucrări
lor agricole și a aprobat măsurile ce 
trebuie luate In continuare de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali- 

'mentare și Apelor și direcțiile gene
rale agricole județene pentru între
ținerea culturilor, recoltarea legu
melor, fructelor și furajelor, precum 
și organizarea în bune condiții a 
campaniei agricole de vară.

9. >Examinînd modul în care se 
desfășoară aprovizionarea populației, 
guvernul a stabilit obligațiile ce re
vin ministerelor producătoare în le
gătură cu livrarea bunurilor de con
sum în conformitate cu prevederile 
planului și sarcinile Ministerului Co
merțului Interior și CENTROCOOP- 
ului pentru buna gospodărire a fon
dului de mărfuri și îmbunătățirea ser
virii populației pe Întreg teritoriul 
tării.

în cadrul ședinței, Consiliul de Mi
niștri a rezolvat unele probleme ale 
activității curente.

■ ■■■■■■
Ce adevăruri șl, îndeosebi, ce ne

adevăruri se spun mai frecvent pe 
aeama alcoolului 7

Primul mare neadevăr despre al
cool este că omul n-ar putea trăi fără 
a-1 consuma. Ar fi suficient, pentru 
argumentare, să menționăm doar 
faptul că mai bine de jumătate din 
omenire nu face parte din rîndul 
consumatorilor de alcool. Dar întru- 
cît Intr-o bună parte a lumii consu
mul acestuia este răspîndit (cu toate 
că șl In această parte a ei, multi nu 
beau), să discutăm In continuare.

Se susține că alcoolul este un ali
ment și, drept sprijin, se aduce ar
gumentul că el furnizează organis
mului calorii, care acoperă o parte 
din trebuințele lui energetice. Cum 
stau In realitate lucrurile 7 Alcoolul, 
în sine, nu este un aliment, ci nu
mai unele băuturi, precum berea, ca- 
r" conține malț, sau vinurile — unele 
zaharuri etc — sînt alimente în mă- 
stțra în care conțin respectivele sub
stanțe nutritive. O dovadă științifică 
a faptului că alcoolul nu este un a- 
liment ne-o oferă comportarea lui 
în organism, prin care trece distru- 
gînd vitaminele, afectînd multe țe
suturi. Cercetările au constatat și de
monstrat cum consumul, adică ar
derea de glucoză și grăsimi in orga
nism, crește direct proporțional cu 
cheltuielile de energie. Scăderea 
concentrației de alcool în sînge se 
face însă cu viteză constantă (circa 
100 mg/kg corp/oră) cu toate că și 
condițiile, frigul sau activitatea mus
culară. pot mări de 4—6 ori nevoia 
de calorii. în toate aceste cazuri ne
voia de calorii se acoperă exclusiv 
pe seama zaharurilor și a grăsimilor, 
indiferent de cantitatea de alcool in- 
gerată. în mod concret, 150—200 gra
me de cereale oferă mai multi fac
tori nutritivi decît 4 litri de bere. 
Cind lipsesc din alimentație substan
țele nutritive se instalează mai de
vreme sau mai tirziu diferite afec
țiuni. Cind lipsește alcoolul, orga
nismul nu suferă, se însănătoșește.

„Cit ești tînăr poți să bei" sună 
îndemnul ce-1 adresează tînărului, 
adolescentului încă neformat, une
ori chiar copilului, bătrlnii „prie
teni* ai alcoolului. Dar orga
nismul, cu cît este mai fraged cu 
atît suferă mai mult, mai repede și 
in forme mai grave urmările nefaste 
ale alcoolului. Apar modificări de 
caracter, care afectează personalita
tea și responsabilitatea tînărului. Do
vadă — Intre 80—85 la sută din ac
tele de violentă și alte încălcări ale 
legii pentru care tinerii sînt anche
tați sau judecați sînt comise sub in
fluența alcoolului. Statisticile arată

că durata medie de viață a celor ce 
abuzează de alcool este cu 25 la sută 
mai mică decît a celorlalți. Cei care 
încep să bea la vîrstă fragedă sînt 
de obicei îmbătrîniți și suferă de di
ferite boli cronice. înainte de a a- 
tinge vîrsta de 40 de ani. Ei fac ci
roza ficatului, nevrite alcoolice — a- 
fecțiuni cu dureri generalizate sau 
localizate ce nu pot fi calmate a- 
proape cu nimic și ajung relativ re
pede la tulburări psihice grave. Și 
încă ceva, tn atenția părinților : 
pentru Integritatea dezvoltării fizice 
și mintale a copiilor este necesar ca

cinema
a Ultimul pistolar din Cross 
Creek : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5104) — 17,15 ; (5105) — 
20,15.
a Hyperion : SCAt-A — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.15.
a Huckleberry Finn : CAPITOL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18,15 ;
20,45, la grădină — 20,15.
a Zilele trădării : LUMINA —
8.30 : 12,15 ; 16 ; 19,45.
• Ultima zăpadă de primăvară : 
PATRIA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;

Primire la priiBul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu, a primit, 
marți după-amiază, delegația Consi
liului Academiilor de științe și arte 
din R. S. F. Iugoslavia, condusă de 
acad. Grga Novak, președintele con
siliului, membru de onoare al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, care se află In țara noastră cu 
prilejul semnării Convenției de co
laborare științifică cu Academia Re
publicii Socialiste România și Aca
demia de științe sociale și politice.

Din delegație fac parte : Pavle 
Savic — președintele Academiei 
Sîrbe — Belgrad, Iosip Vidmar — 
președintele Academiei Slovene — 
Liubliana, Ethem Cemo — președinr 
tele Academiei din Bosnia, Hara- 
lampye Polenakovic — vicepre
ședinte al Academiei Macedonene — 
Skoplje, Bogdan Tomasic — secretar 
al Consiliului Academiilor de științe 
și arte — Zagreb.

în timpul întrevederii, desfășurată

într-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a relevat faptul că intensificarea 
schimburilor dintre academiile de 
științe din cele două țări, dintre oa
menii de știință români și iugoslavi 
contribuie la lărgirea bunelor relații 
existente între România și Iugosla
via. S-a evidențiat, de asemenea, ro
lul important care revine oamenilor 
de știință în dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale între popoare, 
contribuția lor Ia instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru o lume mal 
bună și mai dreaptă.

La primire au luat parte acad, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. și acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România.

A participat Petar Dodik. ambasa
dorul R. S. F, Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării unor distincții 
la Ambasada R. S. Cehoslovace

La Ambasada Republicii Socialiste 
Cehoslovace a avut loc marți după- 
amiază solemnitatea înmînării unor 
distincții. în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și Comitetului Central 
al Frontului Național al Cehilor și 
Slovacilor, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al acestei țări la 
București. Miroslav Sulek, a confe
rit „Medalia comemorativă cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări a 
insurecției naționale slovace, insu
recției din mai a poporului ceh, eli
berării Cehoslovaciei de către arma
ta sovietică" unor foști luptători pe 
frontul antihitlerist, unor activiști de 
partid și de stat care, transpunînd 
în viată politica partidului nostru, au 
contribuit în mod deosebit la întări
rea prieteniei româno-cehoslovace.

înmînînd distincțiile, ambasadorul 
Miroslav Sulek a vorbit despre deo
sebita contribuție a armatei române, 
care, alături de armata sovietică, de 
corpul I de armată cehoslovac și de 
patrioții cehi șl slovaci s-a numărat 
printre principalele forțe de eliberare 
ti Cehoslovaciei. El s-a referit apoi 
la dezvoltarea prieteniei și colaboră

rii pe multiple planuri între țările 
noastre, relevînd că o contribuție de 
cea mai mare importantă au repre
zentat-o întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak. |

Mulțumind, In numele celor dis
tinși, tovarășul Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, viceprim- 
ministru al guvernului, a arătat : 
„Noi considerăm aceste distincții ca 
o cinstire adusă luptei celor aproape 
250 000 de soldați, ofițeri și generali 
ai armatei române, care au luptat cu 
eroism, alături de glorioasele arma
te sovietice, pentru înfrîngerea tru
pelor fasciste. Tradiționala prietenie 
dintre poporul român și popoarele 
ceh și slovac s-a ridicat în anii so
cialismului pe noi trepte, a căpătat 
un conținut superior. Relațiile fră
țești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă s-au dezvoltat în toate 
domeniile de activitate în spiritul 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak".

(Agerpres)

LA CLUJ-NAPOCA

Adunare consacrată aniversării a 350 de ani de la nașterea 
umanistului transilvănean Apăczai Csere Jănos

Marți a avut loc Ia Cluj-Napoca 
o adunare consacrată aniversării a 
350 de ani de la nașterea umanistului 
transilvănean Apăczai Csere Jănos 
(1625—1659).

La adunare au luat parte Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, acad. 
Ștefan Păterfi, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară. Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, oa
meni de știință și cultură.

A fost prezent Bicz.6 Gyorgy, am
basadorul R. P. Ungare la București.

precum și o delegație a Academiei 
ungare de știință.

Despre personalitatea umanistului 
pedagog, filozof și lingvist ardelean 
și despre semnificația activității sale 
au vorbit acad. Ștefan Pascu, rectorul 
Universității Babeș-Bolyai, prof. univ. 
Szigeti Jâzsef, șeful catedrei de limbă 
și literatură maghiară a Universității 
clujene, și acad. Ortutay Gyula, mem
bru al Consiliului de Stat al R. P. Un
gare, șeful delegației Academiei un
gare de știință.

Adunarea s-a încheiat cu un mo
ment poetic, în cadrul căruia artiști 
ai Teatrului național și Teatrului ma
ghiar de stat din Cluj-Napoca au re
citat versuri dedicate lui Apăczai 
Csere Jănos. (Agerpres)

tatea de a fi un vasodilatator peri
feric, deci face ca prin acele părți 
ale corpului care sînt expuse la 
frig să circule mai mult sînge și prin 
aceasta (ca și prin acțiunea asupra 
unor centri nervoși) înlătură senza
ția dezagreabilă de rece, creînd fal
sa impresie că mărește rezistența 
organismului la temperaturi scăzute. 
Nu puține persoane, insuficient pro
tejate de o îmbrăcăminte corespun
zătoare, au plătit cu viața această 
falsă credință, înghețînd pe drum in 
zile geroase de iarnă. Energia dega
jată de caloriile provenite din alcool

Adevăruri 
și cîteva păreri false 

despre alcool
de prof. univ. dr. lancu GONȚEA

atit femeile In perioada gravidității 
și lactatiei, iar copiii, cel puțin pină 
după pubertate, să se abțină de la 
orice consum de băuturi alcoolice.

„Beau fiindcă alcoolul îmi dă pu
tere și bună dispoziție" — spun dese
ori nu numai bețivii, ci și cei care 
beau doar ocazional. De fapt, ce se 
intîmplă ? Alcoolul este un excitant 
al activității nervoase. în cantități 
mici această excitare se manifestă 
ca un stimulent care micșorează 
senzația de oboseală și prelungește, 
dar numai pentru foarte scurt timp, 
capacitatea de efort fizic și mintal, 
generlnd ideea greșită că „dă putere 
și bună dispoziție". De fapt, avem 
de-a face cu o biciuire a organismu
lui, supus la un efort suplimentar, 
cu o iluzie de forță și aceasta se 
răzbună imediat prin fenomene de 
oboseală, epuizare, iar in timp prin 
uzură prematură.

Cum stau lucrurile cu părerea 
cvasi-unanimă că alcoolul Încălzeș
te, devine un fel de cojoc suplimen
tar 7 Cind anumite părți ale corpului 
sînt expuse acțiunii frigului, circu
lația periferică a sîngelui este în
greunată. Alcoolul are Insă proprie-

nu acoperă decît o foarte mică parte 
din nevoile reale ale organismului 
omului.

Din bătrtnf se știe că primul pa
har „dă putere", al doilea „te-nvese- 
lește", al treilea „te pune pe gin- 
duri", iar al patrulea „te pune sub 
masă". Este o exprimare plastică a 
urmărilor pe care le are creșterea 
concentrației de alcool în sînge. 
Astfel, nivelul concentrației de al
cool în sînge crește paralel cu 
efectul euforic, de bună dispoziție. 
Cind concentrația ajunge la 1,3—1,5 
g/litru, acest efect dispare, activita
tea mintală se voalează, viteza și 
precizia mișcărilor scad rapid, iar 
cînd conținutul de alcool continuă 
să crească, capacitatea de raționare 
încetinește, se eliberează instincte 
primare, mersul devine dificil, lat 
în continuare — la peste 2,5 g/li
tru — pot apărea fenomene de 
comă sau omul să-și piardă chiar 
viața. Este cunoscut faptul că cele 
mai grave accidente de circulație le 
produc conducătorii auto sub influ
ența alcoolului. Intre 0,3—0,5 g 
alcool la litrul de sînge riscul acci
dentului de circulație se dublează,

Iar la 1 g Ia litru acest risc este de 
12 ori mai mare.

în încheiere, aș vrea să răspund 
la o întrebare frecvent pusă : care 
sînt limitele unui consum de alcool, 
fără riscuri pentru sănătatea omu
lui 7 Oamenii pun această întrebare 
deoarece simt uneori nevoia de a 
trăi mai din plin unele bucurii, de 
a depăși unele necazuri, de a „prin
de putere", adică țin la unele din 
acele false adevăruri despre care am 
vorbit mai sus, fie din neștiință, sau 
pur și simplu caută aceste iluzii. De 
aceea, este bine și necesar ca toți să 
cunoască limita peste care consumul 
acestui drog devine, un risc pentru 
starea fizică, mintală și socială a 
omului. Cu toate că în evaluarea a- 
cestei limite există mari variații in- 
terindividuale, s-a estimat că pen
tru a nti cădea victimă alcoolului a- 
ccastă cantitate, pentru un om adult 
si sănătos, de 70 kg, ar corespunde 
la circa 30—35 g alcool, ceea ce 
echivalează cu circa două pahare de 
vin sau cu o sticlă și jumătate de 
bere. Acest consum va ridica nivelul 
de alcool în sînge la 0.5 g la litru și 
el se va elimina complet, în decurs 
de 5—6 ore.

în concluzie :
— nu consumați alcoolul, nici In 

cantități mici, la intervale scurte 
deoarece, prin înstimare, alcoolemia 
(adică nivelul acestui drog în sînge) 
se menține la un nivel aproape con
stant (cu timpul se creează obiș
nuința, care la orice scădere a aces
tui nivel determină dorința de bău
tură și căutarea ei ; apare alcoolo- 
mania) :

— evitați consumul băuturilor al
coolice tari, cu concentrații de 2—5 
ori mai mari decît în vin. și de 8—15 
ori mai mari decît în bere : ele ex
pun băutorul la depășirea dozelor 
tolerabile și la dezechilibrarea rației 
de hrană ;

— nu consumați alcoolul tn mod 
repetat și in doze mai mari deoarece 
riscați, mai repede sau mai tirziu 
(aceasta depinde de foarte mulți fac
tori). grave urmări pentru sănătatea 
dv. : leziuni ale ficatului, stomacu
lui. sistemului nervos, sistemului 
cardiovascular, de natură să reducă 
mult speranța de viață.

Evident, rog cititorii să; nu tragă 
concluzia că le-aș fi recomandat că, 
de aici înainte, o viață întreagă, zi 
de zi, să bea cantitatea de vin sau 
bere amintită mai sus ca fiind tole
rabilă. Ceea ce am spus pînă aici 
este doar un ghid de comportament, 
care ne arată In ce condiții riscul 
consumului poate fi redus la mini
mum.

Ministrul afacerilor externe al României 
va face o vizită oficială in R. A. Egipt

Ministrul afacerilor externe al Re- ția viceprim-minlstrului și minis- 
publicii Socialiste România, George tru al afacerilor externe, Ismail 
Macovescu, va face o vizită oficială Fahmi, tn * doua jumătate a lunii 
tn Republica Arabă Egipt, la invita- iunie a.c. DIVERS
Cronica zilei

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Comitetului japonez 
ai păcii, formată din prof. Yoshitaro 
Hirano, președintele comitetului, și 
Toru Kobayashi, vicepreședinte al 
comitetului, care ne-a vizitat țara, 
in perioada 5—10 iunie, la invitația 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii. Oaspeții au fost primiți la 
C.N.A.P., au avut convorbiri la Aso
ciația de prietenie România—Japonia, 
la Asociația juriștilor și la Consiliul 
National al Pionierilor, au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din județul Con
stanta.

★
între 5 și 10 iunie a fost, de ase

menea. oaspete al C.N.A.P. John 
Morgan, președintele Congresului 
canadian al păcii.

La Academia Republicii Socialiste 
România, in cadrul unei ședințe a 
fost omagiat Thomas Mann, roman
cierul și eseistul, artistul și filozoful 
german ce și-a cîștigat un loc de 
frunte în aria culturii universale — 
de la a cărui naștere se împlinesc 
100 de ani. A vorbit prof. Jean Ll- 
vescu, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste România.

★
Universitatea populară București 

și-a încheiat cursurile anului de în- 
vățămînt 1974—1975 printr-o festivi
tate care a avut loc, marți după- 
amiază, in sala Teatrului Național 
„L L. Caragîale".

(Agerpres)
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Tactica „lipsei de opinie44 
nu aduce folos fotbalului

Comportarea echipei reprezentative 
de fotbal in campionatul european a 
făcut obiectul unor analize tn presă, 
care îndemnau la înțelegerea și recu
noașterea sinceră a unor neajunsuri 
din recentul med cu echipa Scoției. 
Observațiile critice vizau, în primul 
rind, insuficientul spirit combativ al 
echipei, deficiențele în pregătirea 
fizică a unor jucători, ca și unele 
grave erori tactice.

In numele a milioane de susțină
tori, articolele respective cereau fe
derației, tehnicienilor și jucătorilor să 
tragă învățămintele cuvenite de pe 
urma acelui meci, spre a se asigura 
astfel o bază trainică evoluției echi
pei naționale și performanțelor ei. 
Iată însă că într-un interviu luat 
jucătorului Dudu Georgescu, semnat 
de I. Chirilă („Sportul" nr. 8036), au 
apărut cîteva puncte de vedere care 
contravin realităților de pe terenul 
de joc, faptelor care au fost atît de 
evidente pentru spectatori și tele
spectatori și care au stîrnit senti
mente de adîncă insatisfacție nume
roșilor amatori de fotbal de la noi 
din țară. în zadar veți căuta în 
acest interviu păreri pe marginea 
meciului România — Scoția, din care 
să rezulte că jucătorii, echipa au 
înțeles criticile ce le-au fost adresate 
și că sînt deciși să înlăture neajun
surile manifestate pe teren In acea 
foarte importantă partidă interna
țională.

Iată răspunsurile jucătorului Geor
gescu în relatarea cronicarului de la 
„Sportul" : „S-a scris si s-a vorbit 
atît de mult și atît de diferit, incit 
uneori nici nu cred că am marcat un 
gol Scoției si că am fi putut condu
ce cu 3—0 fără nici o dificultate. Am 
impresia că acel 1—1 cu Scoția e 
considerat de unii ca fiind un rezul
tat mai slab decît acel 1—7 cu Elve
ția..." „Am pierdut victoria din mină 
pentru că eram îngroziți la gîndul că 
am putea să nu o obținem. Asta este, 
după părerea mea, principala hibă a 
echipei noastre naționale. Toate ce
lelalte sînt chestiuni de amănunt".

Dacă tînărul jucător — care la vre
mea meciului de la Ztirich avea nu
mai vreo 16 ani — face legături... fără 
nici o legătură între situații complet 
diferite, dacă spiritul Iui de discernă-

mînt șl de exigență față de neajun
surile echipei este slab dezvoltat 
(deși, personal, nu ar avea ce să-și 
reproșeze cu privire la meciul în 
cauză), rămîne în /discuție faptul 
esențial, de altfel obiectul acestei 
note, și anume : consemnarea de că
tre un redactor sportiv a unor păreri 
care contravin total realității, atît cu 
privire la starea de spirit din lotul 
reprezentativ, unde, chipurile, ar fi 
domnit o atmosferă de groază, cît și 
în privința situației de pe teren, 
unde, după cum am putut vedea cu 
toții, echipa noastră își dominase ad
versarul vreme de două treimi din 
meci 1

Prin urmare, In locul unei analize 
serioase și sincere asupra neajunsu
rilor reale, în locul unor îndemnuri 
hotărîte pentru înlăturarea greșelilor 
— subliniem că, exceptind declarațiile 
făcute a doua zi după meci, părerile 
din respectivul interviu sînt primele 
aprecieri exprimate în ziar de vreun 
jucător din lotul reprezentativ I — se 
consemnează argumentul... groazei 1 
Ne-am întrebat pentru ce oare re
dactorul, care poartă răspunderea 
promovării opiniei prin scrisul său, 
n-a găsit de cuviință să întrebe și 
care sînt „toate celelalte", „chestiuni
le de amănunt" ? Adoptînd „tactica 
lipsei de opinie", cronicarul promo
vează, în fapt, opinii neconforme cu 
adevărul. Faptul este cu atît mai re
gretabil cu cît opinia publică așteap
tă încă luări de poziție responsabile, 
critice șl autocritice, ale jucătorilor, 
tehnicienilor, federației însăși, cu pri
vire la neajunsurile din meciul men
ționat, cu privire la activitatea și 
perspectivele echipei naționale.

Este de așteptat ca ziarul de spe
cialitate. apreciat de cititori pentru 
competența și atenția cu care se ocu
pă de fenomenul sportiv, să promo
veze mai ferm spiritul critic și auto
critic in mișcarea noastră fotbalistică 
și, in primul rind, Ia lotul reprezen
tativ, să combată aprecierile subiec
tive, neconforme cu datele reale, care 
pot dezorienta opinia publică și 
demobiliza pe jucătorii șl tehnicienii 
din fotbalul nostru.

Valerlu MIRONESCU

Ora exactă
Sub conducerea cadrelor di

dactice, un grup de elevi ai 
Școlii generale nr. 22 din Brăila 
a construit două ceasuri inge
nioase. Primul dintre ele, elec
tric, a fost conectat cu soneria 
școlii, cu aparatul de radio și 
cu stația de amplificare. în clipa 
in care se sfîrșește lecția, ceasul 
declanșează automat cele trei 
instalații. Al doilea ceas — de 
astă dată solar — este creația 
elevilor de la cercul de mate
matică și se zice că funcționea
ză cu precizie astronomică. Bi
neînțeles, atunci cînd astrul zi
lei nu este întunecat de nori. 
Un lucru este cert : ceasurile 
elevilor brăileni indică exact 
priceperea și pasiunea lor.

Familia 
mulțu
mește...»

Familia FeMr Istvăn, din ora
șul Sfintu-Gheorghe, aflată in 
concediu la mare, a pierdut ac
tele, bonurile de cantină, bile
tele de tren pentru înapoiere și 
toți banii pe care-i avea: Cind 
s-au inapoiat la hotelul din „Sa
turn", necăjiți, s-au auzit che
mați la telefon.

— Alo, familia Fehăr din Sf. 
Gheorghe ? La telefon e Nicolae 
Cătănoiu, din București. Vă vor
besc din Eforie Nord. V-am gă
sit cele pierdute și v-am ghicit 
urma, după cartelele de masă...

Bucuroasă, familia Fehâr ne 
roagă să-i oferim posibilitatea 
de a adresa mulțumiri, prin ziar, 
familiei Cătănoiu, „care 
scos din mare încurcătură 
care n-a vrut nici măcar 
cinstim o bere, că zicea ci 
grăbește...".

Detectiv 
la 4 ani

Ducîndu-se după cumpără
turi la magazinul din comuna 
Liești, județul Galați, mama l-a 
luat cu ea și pe Tăchiță. Fiind 
o zi caldă și frumoasă, mama 
l-a lăsat pe Tăchiță afară, să 
se uite la vitrina magazinului. 
Prin vitrină, Tăchiță a zărit o 
cumpărătoare luînd o pereche 
de pantaloni și ieșind, pe furiș, 
din magazin. Tăchiță s-a dus la 
mama lui :

— O vezi pe tanti 7 A furat 
pantalonii.

— Care tanti 7 Ce pantaloni 7 
Auzindu-1 pe Tăchiță, gestio

narul a dat fuga și a prins hoa
ța, o recidivistă, care a fost da
tă pe mina miliției.

ne-a 
Si 

să 
se

I

I Servire
| și deservire 1

tir- Primii medaliați ai
Ieri, la poligonul Tunari, s-a în

cheiat proba de skeet (talere arun
cate din turn) a „Marelui premiu 
Carpați", competiție de tir cu carac
ter internațional. Victoria a revenit 
cehoslovacului Iaroslav Otava (198 
p), urmat de compatriotul său Josef 
Panacek și sovieticul Aleksandr Cer- 
kasov, ambii cu cîte 196 puncte. Lo
cul al patrulea l-a ocupat campionul 
țării noastre, Florin Iurcenco (195 
puncte). Iar cel de-al cincilea — un

„Marelui premiu Carpați"
alt trăgător român : Gh, Sencovici 
(cu 194 p).

La juniori, proba a fost cîștigată 
de sportivul român Alexandru Boți- 
lă. cu 188 puncte (în baraj 25 plus 
25), urmat de maghiarul Istvan Ta- 
labosz (188 puncte ; în baraj 25 plus 
24) șl românul Ion Ionică (186 
puncte).

Astăzi începe proba de talere arun
cate din șanț.

FOTBAL: In divizia A, meciurile etapei a XXXII-a
Astăzi se vor desfășura partidele 

etapei a XXXII-a a campionatului 
diviziei A. La București, partida 
Steaua — C.F.R. Cluj-Napoca este 
programată pe stadionul Steaua și va 
fi transmisă în direct la televiziune, 
de la ora 17,30.

în tară, începînd de la aceeași oră.

se vor juca următoarele meciuri : 
Politehnica Timișoara — Jiul : F.C. 
Constanta — Universitatea Craiova ; 
U.T.A. — Politehnica Iași ; F.C. Ga
lați — Sportul studențesc : Olimpia— 
A.S.A. ; F.C. Chimia — F.C.M. Re
șița ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo ; Steagul roșu — F.C. Argeș.

ciclism: Azi, prima etapă a „Cursei Victoriei64
„Cursa Victoriei" — concurs ciclist 

organizat de clubul Steaua, cu spriji
nul F.R.C., al A.S. Loto-Pronosport 
și al organelor locale din Cîmpulung. 
Predeal și Plopeni — începe astăzi, 
la ora 14. cu etapa București — Gă- 
ești — Pitești — Cîmpulung (152 km). 
Startul oficial se va da la km. 10,5.

Următoarele etape se vor desfășura 
pe traseele : Cîmpulung — Rîșnov — 
Pîrîul rece (Predeal), distanta de 80 
km va fi parcursă in ziua de joi. 12 
iunie ; Pîrîul Rece — Predeal — Să- 
cele — Văleni de Munte — Plopeni

(137 km — vineri) : Plopeni — 
Băicoi — Moreni — Tîrgoviște — 
Buftea — București (124 km — sîm- 
bătă) ; cartierul Drumul Taberei, e- 
tapă pe un circuit de 3 km (60 km — 
duminică, dimineața, de la ora 10).

La „Cursa Victoriei" vor participa 
aproximativ 60 de cicliști de la clu
burile și asociațiile sportive Steaua. 
Dinamo. Olimpia. Voința, Școala 
sportivă nr. 2 București. Mureșul Tg. 
Mureș. Voința Ploiești. Cibo Brașov, 
Metalul Plopeni și altele.

învățătorul Nicolae Nițulescu 
ne scrie că pină nu de mult co
muna lui, Izvoarele, era servită 
de Oficiul postai din Drăgănesti- 
Olt și era o servire ireproșabi
lă : poștașii aduceau la timp 
scrisorile, pensiile, ziarele. De la 
un timp încoace, nu se știe cine 
și din ce cauză a dat dispoziție 
ca localitatea Izvoarele să fie 
servită de Oficiul poștal din Ca
racal. „Dar acum — ne scrie 
N. N. — nu mai sîntem serviți, 
ci... deserviți, in adevăratul sens 
al acestui cuvînt. Spre exempli
ficare, anexez un plic trimis pe 
adresa profesoarei E. V. din Iz
voarele, plic care s-a plimbat 
prin tot județul și a sosit la des
tinatară cu o întirziere incredi
bil de mare. La fel sosesc și al
tele, ca să nu mai vorbim de 
ziare, care nu ni se mai aduc 
in aceeași zi, ca înainte, ci după 
două și trei zile. De ce nu vom 
fi fost lăsați noi tot la Oficiul 
poștal din Drăgănești-Olt, care e 
mult mai aproape șl mai 
operativ ?" Intr-adevăr : de ce ?

A plecat un 
șef de gară

în calitatea pe care o avea, 
ca șef al stației C.F.R. Faraoani, 
județul Bacău, Emanoil Codău 
elibera și abonamente pentru 
călătorii cu trenul, pe diferite 
distanțe. în loc ca sumele înca
sate să fie depuse unde trebuie, 
șeful de gară și-a „abonat" la 
ele propriul buzunar. După cum 
ne informează căpitanul de mi
liție Iosif Mihai, E, C. avea o 
mare slăbiciune pentru abona
mentele eliberate pe distanța 
Faraoani—București. Era o dis
tanță mai lungă și, firește, mai 
cu greutate la pungă. Arestat 
sub învinuirea de delapidare, 
fals și uz de fals, i se pregătește 
și lui un abonament pe distan
ța pe care i-o va stabili instan-

Căldură

18.30 ; 20,30, FESTIVAL — 9 ; 11,15 î
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Toamna bobocilor î FERO
VIAR — 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 : 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 : 20. la gră
dină — 20,30, GRADINA BUZEȘTI 
— 20,15.
a Teroare pe „Britannic" : CASA 
FILMULUI — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI 
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 : 20,45, 
FAVORIT — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 : 
18,15 ; 20,30.
A Joc de pisici î TIMPURI NOI — 
9 : 11,15 : 13,30 : 15,45 ; 18 : 20,15.
• Recompensă pentru șerif : VIC
TORIA — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;

13,30 J 15,45 • 18 : 20. Ia grădină —
20.15, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Filip cel bun ; DOINA — 11,30 ;
13.30 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
a Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Marea cursă ; CENTRAL —
9.30 ; 12,30 ; 16 : 19.15, FLAMURA
— 9 : 12,30 ; 16 ; 19.
a Pe aici nu se trece : BUZEȘTI
— 9 ; 12,30 : 16 ; 19,30, UNIREA — 
16, la grădină — 20,15.
a Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : GRIVITA — 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
a Un gentleman In Vestul sălba
tic : COTROCENI — 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.15.

a Nu filmăm să ne-amuzăm : DA
CIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
a Șapte mirese pentru șapte frați î 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 
20,15.
® Un horoscop cu bucluc : BU- 
CEGI — 16 : 18.
a Ochii Shivanei : PACEA —
13.30 ; 16 : 19,15.
e Tată de duminică î DRUMUL 
SĂRII — 15,30 : 18 : 20,15, MUNCA 
— 16 : 18 : 20.
a Călătoria : VOLGA — 9 : 11,15 ;
13.30 ♦ 15,45 : 18 ; 20,15, miorița — 
9 : 11,15 : 13,30 ; 15,45 : 18 : 20,15.
• B. D. în alertă : FERENTARI —
15.30 : 18 : 20,15.
a Hoinarii : MOȘILOR — 15,30 î

18, la grădină — 20,15, ARTA —
15.30 ; 17,45 ; 20, la grădină — 20,15. 
a Ilustrate cu flori de cîmp : 
CRÎNGAȘI — 16 ; 18,15.
a Comedie fantastică : FLOREAS- 
CA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Jane Eyre ; TOMIS — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 13 ; 20,15, la grădină
— 20,30. GRADINA FESTIVAL
— 20.
a Primăvara tristă : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,15.
® Pirații din Pacific — Insula co
morilor : FLACARA — 15.30 ; 19 
a Cu mîinile curate : COSMOS —
15.30 ; 17.45 ; 20.
a Convalescența : VITAN — 
15,30 ; 18.
a Actorul și sălbaticii : RAHOVA 
— 16 ; 19,15.

a Pantalonii cavalerului von 
Bredow : PROGRESUL — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
a Secretul din Santa Vittoria : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : tmblinzirea scorpiei — 
19.30.
« Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital ex
traordinar Justus Frantz — pian 
(R.F.G.) - 30.

• Opera Română : Trubadurul
— 19.
a Teatrul de operetă : pklahoma
— 19.30.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" /sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Azilul de noapte — 19.
a Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
a Teatru! Giulești : Paharul cu 
apă — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Dudul 
lui Traian — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... diverse — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română’’ : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

mare
„Dacă veniți vreodată și P« 

la noi, prin orașul Roman — ne 
scrie cititorul nostru C. Cojo- 
caru — musai să treceți si pe la 
magazinul «Victoria»-. O să vă 
convingeți că veți găsi aici măr
furi bune si frumoase. Și o «4 
găsiți vînzători amabili si vin- 
zătoare zîmbitoare. într-un cu- 
vînt, toate bune si la locul lor, 
in afară de o instalație de ven
tilație. Deși edificiul e nou șț 
modern, deși ți-e mal mare dra
gul să vezi cum ești servit, nu-ți 
vine să-i calci pragul, pentru ci 
înăuntru e o căldură sufocantă. 
Și aceasta, pentru că instalația 
de ventilație, care a costat bani 
grei, nu funcționează. Dacă pe 
cumpărător îl trec toate sudori
le in cîteva minute, vă închipuiți 
ce se intimplă toată ziua cu vin- 
zătorii. Nu credeți că ar 
chemați cei vinovați 
facă un dus rece î“

Rubrică redactotâ
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

să 
Ar

de

trebui 
li se 

trebui.
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Intensă activitate diplomatică 
în problema Orientului Apropiat 
• întrevederi la nivel înalt iordaniano-siriene • Declarațiile 
președintelui Egiptului ® Vizita în S.U.A. a primului ministru 

al Israelului
AMMAN 10 (Agerpres). — La 

Amman au început, marți după-amia- 
ză, convorbirile oficiale între regele 
Hussein și președintele Siriei, Hafez 
El Assad, care efectuează o vizită ofi
cială de trei zile în Iordania. Convor
birile dintre șeful statului sirian și 
suveranul iordanian se vor referi la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și la 
evoluția situației din Orientul Apro
piat,

LONDRA 10 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat companiei de 
televiziune britanice „B.B.C.", pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
a declarat că „principalul învățămînt 
care trebuie tras din războiul din 
octombrie 1973 este că niciodată con
flictul din Orientul Apropiat nu va 
fi soluționat prin război sau prin u- 
tilizarea forței".

Președintele Sadat a subliniat, în 
același timp, că națiunile arabe sînt 
de acord asupra unei strategii în 
două puncte în poziția lor față de 
Israel. „Primul punct este de a nu 
ceda nici o fîșie din teritoriile noas
tre" — a spus el. „Cel de-al doilea 
este de a nu accdpta un compromis 
asupra drepturilor palestinenilor. 
Este adevărat că, în ce privește mo
dalitățile tactice de realizare a a- 
cestor obiective, concepția noastră 
diferă, dar cea strategică nu di
feră".

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la recunoașterea de către E- 
gipt a dreptului la existență al 
Israelului, președintele Sadat a re
levat că acceptarea rezoluției nr. 242 
a Consiliului de Securitate înseam
nă tocmai acest lucru. Totodată, el 
a evocat posibilitatea unei „ample 
recunoașteri" a Israelului.

LONDRA 10 (Agerpres). — Mi
nistrul egiptean al afacerilor exter
ne, Ismail Fahmi, a sosit, marți, la 
Londra, într-o vizită oficială de trei

Parlamentari vest-europeni 
poporului

STRASBOURG 10 (Agerpres). — 
Adunarea generală a Asociației par
lamentare pentru cooperarea dintre 
țările vest-europene și statele arabe 
— care grupează aproximativ 200 de 
parlamentari de toate orientările po
litice din țările membre ale Pieței 
comune — a cerut recunoașterea 
drepturilor poporului palestinean. ■

La încheierea lucrărilor sale de 
două zile, desfășurate la sediul Con
siliului Europei' (de vest) de la 
Strasbourg, Adunarea generală a a- 
doptat o rezoluție în care cheamă

zile, în cadrul căreia va avea în- 
tîlniri cu ministrul de externe, Ja
mes Callaghan, și cu premierul Ha
rold Wilson.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
a cerut, într-un mesaj urgent adre
sat secretarului general al Ligii A- 
rabe, Mahmud Riad, „convocarea u- 
nei reuniuni arabe la nivel înalt în 
cel mai scurt timp posibil" — in
formează agenția palestineană de in
formații WAFA, reluată de agenția 
France Presse.

Sursa citată menționează că în 
mesajul O.E.P. este subliniat fap
tul că reuniunea preconizată ar tre
bui să se consacre evenimentelor 
care au loc în prezent în lumea 
arabă.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — „Is
raelul dorește să ia parte la orice fel 
de negociere care poate să conducă 
Ia realizarea păcii" — a declarat pri
mul ministru israelian, Yitzhak Ra
bin, Ia plecarea din Tel Aviv, în vi
zita oficială pe care o întreprinde în- 
cepînd de marți în Statele Unite. 
Convorbirile pe care le voi avea cu 
președintele Gerald Ford vor avea ca 
scop găsirea căilor posibile pentru 
realizarea de progrese în edificarea 
păcii în regiune — a subliniat Rabin. 
El a relevat că va discuta, de ase
menea, cu oficialitățile americane 
despre poziția egipteană, așa cum a 
fost explicată de președintele Anwar 
El Sadat la recenta întîlnire pe care 
a avut-o la Salzburg cu președintele 
american.

O nouă grupare politică, avînd ca 
scop promovarea dialogului cu pa- 
lestinenii, a fost creată în Israel — 
informează agenția France Presse, 
adăugind că acest fapt a fost anun
țat, marți, în cursul unei conferințe 
de presă, de către fostul deputat în 
parlamentul israelian, Uri Avneri, 
și scriitorul și ziaristul Amos Enan.

cer recunoașterea drepturilor 
palestinean

guvernele țărilor membre ale C.E.E. 
să favorizeze inițierea de negocieri 
între Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei — recunoscută ca singu
rul reprezentant al poporului pales
tinean — și Israel, în vederea ajun
gerii la o soluție care să includă re
cunoașterea de către Israel a drep
turilor națiunii palestinene și a e- 
xistenței unui stat palestinean.

Rezoluția cere „celor nouă" să în
treprindă demersuri pentru a deter
mina Israelul să se retragă din toa
te teritoriile arabe ocupate în 1967.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 10 (Agerpres). — în sub
comisia pentru cultură a Conferintel 
pentru securitate șl cooperate In Eu
ropa s-a realizat o apropiere a punc
telor de vedere în privința unor mă
suri menite să favorizeze o mai lar
gă circulație a cărții între statele 
participante, în scopul unei mai bune 
cunoașteri reciproce.

Măsurile respective, la a căror for
mulare a participat activ și delegația 
română, preconizează încurajarea or
ganismelor și firmelor competente să 
încheie contracte care să prevadă 
sporirea treptată a numărului și di
versității lucrărilor străine impor

tate. Acolo unde se va considera o- 
portun, urmează să fie sporit și nu
mărul punctelor de vînzare unde se 
desfac lucrările scrise de autorii ță
rilor participante în limba originală 
sau sub forma de traducere, pentru 
a se asigura o cit mai largă difuzare 
a acestora.

O altă prevedere recomandă sta
telor participante să încurajeze con
tactele și legăturile internaționale 
între autori și case de editură, cît și 
între alte instituții culturale, în ve
derea cunoașterii realizărilor cultu
rale ale tuturor statelor participante.

Președintele Marii Adunări Naționale 
primit de președintele Confederației Elvețiene

BERNA 10 (Agerpres). — Președin
tele Confederației Elvețiene, Pierre 
Graber, l-a primit, la 10 iunie, pe 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, care efectuează 
o vizită oficială în Elveția, la invi
tația conducerii parlamentului aces
tei țări. La primire a participat Ion 
Georgescu, ambasadorul României la 
Berna.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, oaspetele român a 
transmis un mesaj de salut și prie
tenie șefului statului elvețian din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind în termeni

călduroși, domnul Pierre Graber a 
transmis, la rîndul său, șefului sta
tului român salutul și mesajul prie
tenesc al consiliului federal.

în timpul vizitei în Elveția, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
avut convorbiri și a purtat discuții 
de lucru asupra dezvoltării relații
lor româno-elvețiene cu conducerea 
parlamentului țării-gazdă, cu repre
zentanți oficiali ai unor departamen
te economice, cu conducători de fir
me, societăți industriale și institute 
de cercetări.

Marți seara, președintele M.A.N. 
și-a încheiat vizita, reîntorcîndu-se la 
București.

SOFIA întrevederi româno-bulgare
SOFIA 10. Corespondentul Ager

pres transmite : Marți, Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și teologiei. Au participat 
Stamen Stamenov, ministrul bulgar 
al resurselor minerale, și Iovcio Ka- 
nev, prim-adjunct al ministrului re
surselor minerale. A fost prezent

Trofin Simedrea, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Cu acest prilej au fost abordate, în 
lumina indicațiilor și sarcinilor tra
sate de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, probleme ale co
laborării dintre cele două țări în do
meniul valorificării resurselor mine
rale sărace și al cercetării zăcămin
telor de petrol și gaze pe teritoriul 
Bulgariei.

DELEGAȚIA DE PARTID SI GUVERNAMENTALĂ
A R.P.D. COREENE ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA IN IUGOSLAVIA

BELGRAD 10 (Agerpres). — Comu
nicatul comun privind vizita în R.S.F. 
Iugoslavia a delegației de partid și 
guvernamentale a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și convorbirile acestuia cu 
losip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, relevă 
dezvoltarea rodnică a relațiilor de 
cooperare pe linie de stat și de partid 
între cele două părți și hotărîrea a- 
cestora de a promova în continuare 
aceste legături.

Iugoslavia și-a reafirmat sprijinul 
deplin față de eforturile R.P.D. Co
reene de înfăptuire a reunificării in
dependente și pașnice a Coreei, con

form programului avansat de pre
ședintele Kim Ir Sen. Ambele părți 
consideră că pentru asigurarea unei 
păci durabile în lume sînt necesare 
deplina înlăturare a bazelor militare 
străine și retragerea tuturor trupe
lor străine de pe teritoriile altor sta
te, precum și înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, interzicerea și li
chidarea armamentului nuclear.

Apreciind că țările în curs de dez
voltare sînt cele mai afectate de ine
chitățile existente în domeniul rela
țiilor economice internaționale, R.S.F. 
Iugoslavia și R.P.D. Coreeană și-au 
exprimat convingerea că schimbări 
substanțiale în această sferă pot fi 
realizate doar prin promovarea unui 
nou sistem de relații economice pe 
plan internațional.

DE
PRETUTINDENI

Declarația de politică generală a guvernului francez
PARIS 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Franței, Jacques Chirac, 
a prezentat, marți, în Senat, decla
rația de politică generală a guver
nului în care, examinînd pe larg 
problemele destinderii și ale coope
rării Est-Vest, a spus, între altele : 
„Avînd în vedere rezultatele obținu
te pînă acum, ne putem permite să 
considerăm că următoarea fază a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa va putea avea loc 
la Helsinki, în cursul verii sau la 
începutul toamnei". „Aceasta — a

continuat primul ministru — va 
marca o etapă nouă în relațiile din
tre statele, popoarele și persoanele 
de pe continentul nostru". Jacques 
Chirac a reafirmat, apoi, faptul că 
Franța dorește să continue o politică 
a dialogului cu toate țările socialiste.

Primul ministru francez a mențio
nat, în continuare, că el apreciază 
conferința de la Geneva în proble
ma Orientului Apropiat ca un cadru 
posibil pentru noi progrese pe calea 
unei reglementări juste și durabile 
a situației din zonă.

agențiile de presă transmit:
Delegația parlamentară 

română con^us^ de Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-finan- 
ciară a M.A.N., care întreprinde o 
vizită in R.F.G. la invitația Comite
tului Bundestagului pentru colabo
rare europeană și internațională, a 
avut marți o întrevedere cu Hans 
Eberhard Dingels, șeful Secției rela
ții internaționale a Partidului So
cial-Democrat.

0 misiune economica
cubaneză/ condusa de Arnold

Rodriguez, director în Ministerul Co
merțului Exterior, a sosit la Bogota, 
pentru a conferi cu oficialități gu
vernamentale columbiene, în legătură 
cu stadiul actual al schimburilor co
merciale bilaterale și modalitățile 
concrete de extindere a acestora. 
Dorința celor două părți de a-și con
solida relațiile de colaborare — pre
cizează agenția Prensa Latina — se 
înscrie pe linia recentei hotărîri a 
guvernelor cubanez și columbian de 
a relua relațiile diplomatice și de 
conlucrare a lor pe plan economic.

întrevederi româno-in- 
dîene. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care 
efectuează o vizită în India, cu prile
jul primei sesiuni a consultărilor in
terministeriale, a fost primit de mi
nistrul petrolului și chimiei al Re
publicii India. K. D. Malayiya, și de 
ministrul informațiilor și radiodifu
ziunii, I. K. Gujral. In cursul con
vorbirilor s-a făcut un schimb de 
păreri privind stadiul actual al rela
țiilor de cooperare în domeniile res
pective. precum și perspectivele lăr

girii și diversificării acestora în 
viitor. La discuții a participat amba
sadorul României în India, Petre 
Tănășie.

„Cei nouă" blochează 
Convenția de la Lome. în- 
tr-un comunicat dat publicității In 
capitala Guyanei. Consiliul ministe
rial al celor 46 de state din Africa, 
zona Caraibilor și Pacificului, cunos
cute sub numple de grupul A.C.P., a 
hotărît să depună o plîngere pe lin
gă Piața comună vest-europeană, 
considerînd că „cei nouă" blochează 
aplicarea Convenției de la Lome pri
vind asocierea A.C.P. și C.E.E.

în capitala Norvegiei,
Oslo, s-au deschis, luni, lucrările ce
lei de-a VIII-a Conferințe consulta
tive a țărilor semnatare ale Tratatu
lui asupra Antarcticii. Participă re
prezentanții a 12 țări — Argentina, 
Australia, Belgia, Chile, Franța, Ja
ponia, Noua Zeelandă, Norvegia, A- 
frica de Sud. Marea Britanie, S.U.A. 
și U.R.S.S. Delegațiile Australiei și 
Noii Zeelande au anunțat că se vor 
opune ferm oricărei încercări de a 
autoriza depozitarea de deșeuri nu
cleare în Antarctica.

Senatul american 8 3Prob3t 
proiectul de lege care prevede alo
carea sumei de 3,8 miliarde de dolari 
pentru construcțiile militare, sumă 
inferioară cu 463 milioane de dolari 
celei solicitate de Departamentul A- 
părării. Ea este destinată finanțării 
lucrărilor de construcții și întreținere 
în perimetrul a circa 270 de baze 
militare ale S.U.A. din străinătate.

în capitala siriană,13 Tea- 
trul „Al-Kabbani, a avut loc pre
miera piesei „Visul unui cioplitor", 
spectacol inaugural al Teatrului de 
păpuși din Damasc, conceput și rea
lizat sub conducerea regizoarei ro
mâne Dorina Tănăsescu. Luînd 
cuvîntul la incheierea spectacolu
lui. Adib Lajmi, ministru ad
junct al culturii și orientării națio
nale din Siria, a subliniat că înfiin
țarea primului teatru de păpuși din 
Siria este, rezultatul direct al coope
rării culturale româno-siriene și s-a 
pronunțat pentru realizarea in viitor 
și a altor acțiuni comune româno- 
siriene în domeniul artei și culturii.

La Amman 8 3 semnat Acor’ 
dul privind deschiderea liniei aerie
ne București—Ammqn.

Noi incidente în Irlanda 
de Nord. Marti dimineață, două 
persoane înarmate au pătruns în
tr-un magazin din suburbia Ligoneil 
a Belfastului și au tras focuri de 
armă asupra proprietarului, rănin- 
du-1 mortal. Potrivit precizărilor po
liției, căre a deschis o anchefâ, Vic
tima aparținea organizației parami
litare protestante „Ulster Defense 
Force".

FILIPINE
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BRUXELLES

„Șomajul tinerilor, un fenomen 
tot mai preocupant in Occident"

Dezvăluirile unor rapoarte și documente
De o bună perioadă 

de timp, în țările oc
cidentale statisticile 
referitoare la situația 
șomajului au pierdut 
nota de inedit, tinzînd 
să fie privite — prin- 
tr-o anumită prismă
— cam in același mod 
în care sînt luate în 
considerare „mercu
rialele" din piețe. In 
fapt, atît unele, cit și 
celelalte reflectă, in
variabil. aceeași ten
dință — creșterea. Cu 
deosebirea că în timp 
ce creșterea preturilor 
se exprimă în procen
te. statisticile asupra 
șomajului reflectă 
creșteri de ordinul ze
cilor și sutelor de mii. 
Drept cauză este in
dicată criza. care 
macină organismul e- 
conomiei capitaliste,
— accentuată de feno
menele crizei energe
tice. de materii prime 
și valutar-financiare, 
de efectele pe care le 
are subdezvoltarea de 
pe vaste teritorii ale 
globului asupra econo
miei țărilor dezvoltate.

Un aspect special, 
deosebit de dramatic, 
al problemei este șo
majul în rîndul tine
rilor. In cadrul unei 
conferințe de presă, 
purtătorul de cuvînt 
al comisiei executive 
a Pieței comune în- 
mîna ziariștilor un do
cument intitulat : „Șo
majul tinerilor, com
parat cu șomajul to
tal". Parcurgi ndu-1,
gazetarii nu și-au pu
tut stăpîni un senti
ment de surprindere : 
pe ansamblul celor 
nouă țări ale Pieței 
comune, partea șome
rilor provenind din 
rîndurile tineretului 
reprezintă nici mai 
mult nici mai puțin de 
34.2 la sută. Sau, în
tr-o redare matemati
că și mai explicită, din 
cei circa 4,5 milioane

de șomeri numărați în 
prezent în cele nouă 
țări, peste 1,5 milioa
ne sînt tineri. Pe țări, 
situația se prezintă 
astfel : Belgia — 34,3 
la sută ; Danemarca 
— 47,2 la sută ; Fran
ța — 45,8 la sută ; 
R.F.G. — 24,8 la sută ; 
Italia — 32,7 la sută ; 
Olanda — 37.6 la sută: 
Anglia — 30,3 la sută : 
Luxemburg — 50.0 la 
sută ; Irlanda — 1.0 la 
sută. Datele publicate 
la Bruxelles se referă 
la cele nouă țări vest- 
europene participante 
la Piața comună, dar 
fenomenul este valabil 
și pentru celelalte țări 
capitaliste industriali
zate. Și este vorba — 
se cuvine precizat a- 
cest lucru — de popu-

lația tînără, sub 25 de 
ani, de absolvenții 
școlilor de meserii, ai 
liceelor, ai facultăților, 
de noua generație care 
pășește în viață și 
pentru care societatea 
apare ca un părinte 
vitreg.

In aceeași zi în care 
datele statistice de 
mai sus deveneau pu
blice, tot la Bruxelles 
avea loc reuniunea 
„Comitetului perma
nent al muncii", orga
nism din care fac 
parte reprezentanți ai 
sindicatelor, ai patro
natului, precum și mi
niștrii muncii din cele 
nouă țări ale Pieței 
comune. Unicul punct 
al ordinii de zi, și 
asupra căruia s-a dis
cutat îndelung, l-a

constituit „Șomajul ti
nerilor, care devine 
din ce in ce mai pre
ocupant". S-au căutat 
soluții, s-au făcut re
comandări guvernelor, 
pentru crearea de noi 
locuri de muncă sau 
pentru reciclarea pro
fesională etc. Nu a 
lipsit nici ideea de a 
se prelungi durata, pe
rioadei de școlarizare 
obligatorie a tineretu
lui pînă la vîrsta de 
16 ani, încît tinerii 
să-și mai întîrzie apa
riția pe „piața mun
cii".

Dincolo de aseme
nea păreri sau sugestii 
— a căror transpunere 
In viață este. în con
dițiile societății capi
taliste. atit de pro
blematică — rămîne 
realitatea sumbră : Ti
neretul este grav afec
tat de șomaj, al cărui 
spectru limitează, în
tr-o măsură mereu 
crescîndă, perspective
le afirmării sale so
ciale.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

TUNISIA .

Ample proiecte de valorificare 
a bogățiilor naturale

Cine vizitează astăzi 
Tunisia este impresio
nat de amploarea 
crescîndă a prospecți
unilor geologice pen
tru identificarea unor 
noi bogății naturale 
atît în nord, cît și în 
sudul țării. Eforturile 
depuse în această pri
vință au dat rezultate 
pozitive. Cercetările e- 
fectuate în golful Ga
bes au pus în eviden
ță existența unor ză- * 
căminte de aproxima
tiv 60 de miliarde 
metri cubi de gaze na
turale. Un studiu de 
specialitate efectuat de 
cotidianul „Es-Sabah“ 
aprecia că Tunisia va 
putea obține în curînd 
în această regiune o: 
producție anuală de 
3—3,5 miliarde metri

cubi de gaze. Ziarul 
adăuga că această pro
ducție va permite ță
rii să realizeze anual 
venituri suplimentare 
de 130—140 milioane 
de dinari — sumă e- 
chivalentă cu cea ob
ținută în 1974 din ex
porturile petroliere ale 
Tunisiei sau din ex
porturile de ulei de 
măsline, sectoare pri
oritare ale. Tunisiei 
pentru obținerea de 
devize.

Tot în golful Gabes, 
ca și în largul insulei 
Kerena, specialiștii 
tunisieni au identifi
cat importante zăcă
minte de țiței. Ca ur
mare. producția pe
trolieră a țării, care, 
anul trecut, a fost de 
4,5 milioane de tone.

urmează a se dubla 
pînă în anul 1976, a- 
ducînd trezoreriei na
ționale peste o jumă
tate de miliard de do
lari. Sînt explorate 
intens și regiuni ale 
platoului continental
— la Kef, El Borma
— cercetările anunțînd 
și aici importante re
zerve de petrol. La 
Skhira. în sudul țării, 
geologii au smuls Sa- 
harei mii și mii de 
hectare, transformîn- 
du-le în șantiere de 
prospectări petroliere.

Pentru anul în curs, 
guvernul tunisian a 
alocat investiții supli
mentare de 90 de mi
lioane de dinari în 
vederea valorificării 
hidrocarburilor. Ur
mează* să înceapă con-

strucția unei a doua 
rafinării — după cea 
existentă la Bizerta 
— cu o capacitate a- 
nuală de prelucrare de 
șase milioane de tone.

Ponderea industriei 
extractive tunisiene o 
deține, după cum se 
știe, fosfații și super- 
fosfații, acest așa-nu- 
mit „petrol alb". Ză
cămintele de circa 20 
de milioane de tone 
identificate pină în 
prezent sub colinele 
Gafsa situează țara 
printre cele mai bo
gate în acest dome
niu. Noi exploatări de 
fosfați au fost inau
gurate recent la Mou-. 
lares, Medlaoui, Ham- 
ma, puncte in jurul 
cărora au luat naște
re moderne așezări 
urbane.

Alte resurse natura
le, cărora le sînt con
sacrate cercetări spe
ciale; sînt plumbul, 
zincul, cuprul — bogă
ții miniere de care 
sînt legate ample pro
iecte de dezvoltare a 
metalurgiei la Sfax și 
Sousse. Pe baza fie
rului de la Djerissa 
și Nefzor, din nordul 
Tunisiei, a luat naș
tere complexul side
rurgic „El-Fouladh“ 
de la Menzel Bourgui- 
ba, care asigură țării 
anual 1,5 milioane to
ne de oțel și fontă. 
Recent au fost desco
perite zăcăminte de 
mercur care se ex
ploatează de citva 
timp pe valea rîului 
Medjera. La Nefta, 
Tozeur, în plin deșert, 
geologi și geofizicieni 
tunisieni pun în va
loare minereuri radio
active.

Preocupîndu-se de 
valorificarea resurse
lor naturale. Tunisia 
își creează, treptat, o 
industrie proprie — 
preocupare considera
tă aci ca fiind de cea 
mai mare însemnăta
te pentru consolidarea 
independenței națio
nale obținute cu 19 
ani în urmă.

In ampla acțiune de 
valorificare a bogăți - 
ilor naturale și de dez
voltare a industriei, 
dezvoltarea cooperării 
româno-tunisiene se 
dovedește un factor 
important și eficace.

Complexul de la 
M’Rata, de construc
ții și instalații pentru 
extracția, prelucrarea 
și transportul fosfați- 
lor — primul obiectiv 
mihier construit de 
specialiști români după 
proiecte realizate în 
țara noastră — ca ur
mare a înțelegerii sta
bilite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Habib Bourguiba, cu 
prilejul vizitei in țara 
noastră a șefului sta
tului tunisian — re
prezintă un model de 
cooperare economică 
între două țări priete
ne. In mai puțin de 
șase luni de la intra
rea în exploatare, toa
te agregatele care con
cură la prelucrarea în 
flux continuu a mine
reurilor de fosfați au 
trecut cu succes pro
bele tehnologice și 
mecanice în condițiile 
aspre ale Saharei tu
nisiene. Recenta vizită 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Tunisia 
și convorbirile avute 
cu președintele Habib 
Bourguiba au deschis 
noi perspective colabo
rării eeonomice în di
ferite domenii. în tim
pul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
rafinăria de petrol din 
Bizerta — vizită des
pre care muncitorii de 
aici vorbesc și acum 
cu multă plăcere — 
discuțiile au fost axa
te. între altele, pe po
sibilitatea cooperării 
celor două țări în do
meniul forajului și 
prelucrării țițeiului. în 
prezent, specialiști ro
mâni și tunisieni stu
diază posibilitățile 
concrete de conlucra
re in acest domeniu, 
inclusiv participarea 
Ia realizarea celei 
de-a doua rafinării de 
petrol a Tunisiei.

Este,. desigur, îmbu
curător de constatat 
că relațiile dintre 
România și Tunisia, 
ambele angajate în
tr-un amplu efort 
constructiv, se extind 
continuu, în interesul 
reciproc, al cauzei pă
cii, progresului, înțe
legerii si colaborării 
internaționale.

Mircea
S. IONESCU

„Comuniștii și socialiștii 
trebuie să lupte alături4*

Declarațiile secretarului 
general al P. C. Portughez

LISABONA 10 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting desfășurat în 
orașul Montemor-O-Novo, din pro
vincia Alentejo, Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Comunist 
Portughez, a lansat oamenilor muncii 
un apel la întărirea unității și a re
levat că principalii adversari ai 
transformărilor progresiste care se 
produc în țară sînt capitaliștii și mo
șierii. „Toți oamenii muncii — a spus 
vorbitorul — au aceleași interese, in
diferent de concepțiile pe care le îm
părtășesc, indiferent de partidul po
litic la care au aderat. Comuniștii și 
socialiștii — a declarat el — sînt frați 
de clasă și, ca frați de clasă, ei tre
buie să-și dea mîna, trebuie să lupte 
împreună pentru interesele lor, pen
tru un viitor mai bun, pentru refor
ma agrară, pentru eliberarea de sub 
exploatarea capitalistă".

Comuniștii portughezi — a spus 
vorbitorul — sînt în orice moment 
gata să-și unească frățește eforturile 
cu cei care luptă împotriva principa
lilor dușmani ai oamenilor muncii. 
In aplicarea politicii noastre de uni
tate și colaborare, a spus secretarul 
general al P.C. Portughez, noi nu fa
cem nici o discriminare, nu punem 
nici un fel de condiții, cu excepția 
uneia — o asemenea colaborare tre
buie, să se exprime în acțiuni concre
te, care să aibă drept țel edificarea 
unei Portugalii noi, democratice, care 
să șe dezvolte în direcția socialis
mului.

Imagine simbolică din agricultura filipineză, sector predominant în economia 
țării, care furnizează două treimi din totalul exporturilor. In 1974, producția 
agricolă a crescut cu 10 la sută ; sporuri importante s-au înregistrat și anul 
acesta, în special la culturile de orez. O importantă contribuție la dezvoltarea 
acestui sector o aduce reforma agrară. In baza reformei, arenzile au fost li
mitate la 7 hectare, iar țăranilor li se acordă din partea statului credite și 

sprijin în mecanizarea lucrărilor agricole, irigații și îngrășăminte.

WASHINGTON

Prin cercetări selenare spre 
descifrarea istoriei Terrei?

Din analiza eșanti- 
oaneior de praf și 
rocă selenare, din in
terpretarea datelor 
geofizice și geochimice 
transmise de stațiile 
instalate pe Lună in 
cadrul misiunilor „A- 
pollo", precum și din 
datele adunate de 
astronauți, selenologii 
americani au ajuns la 
concluzia că în istoria 
acestui corp ceresc se 
pot distinge șase etape 
principale. Prima eta
pă ar cuprinde începu
turile formării Lunii, 
într-o perioadă situa
tă cu 4,6—4,4 miliarde 
de ani în urmă, cînd 
materia lunară se pre
zenta sub forma unei 
mase topite sau par
țial lichide, pînă Ia o 
profunzime de cel pu
țin 250 km, sau ch ar 
pînă ia nucleul său. 
Se crede că cea de-a 
doua etapă, după în
chegarea crustei, a 
fost poate și cea mai 
violentă din întreaga 
istorie a astrului, din 
cauza căderilor masive 
de meteoriți, care ar 
fi avut loc acum 4,4— 
4,1 miliarde ani. S-au

format astfel cratere 
cu diametre mergind 
pînă la 80 km. După 
părerea selenologilor 
americani, este foarte 
probabil ca Pămîntul 
să fi trecut printr-o 
etapă similară, ale că
rei urme s-au șters 
însă datorită transfor
mărilor geologice și 
geofizice ulterioare.

A urmat apoi pe
rioada formării mari
lor bazine circulare cu 
diametrul de sute de 
km, consecință a pră
bușirii pe suprafața 
Selehei a unor mici 
planete sau a unor 
meteoriți imenși (pe
rioada respectivă si- 
tuîndu-se acum 4,1 — 
3,9 miliarde ani). Se 
presupune că acești 
meteoriți ar fi prove
nit din vecinătatea 
planetei Jupiter și că 
impactul lor ar fi avut 
ca qfect excavarea u- 
nor zone imense, topi
rea materiei lunare pe 
suprafețe de sute și 
mii de kilometri pă- 
trați. Mai tîrziu, în 
:ea de-a patra etapă, 
s-au format așa-zisele

„cîmpii", zone care de 
pe Pămînt se văd co
lorate în auriu des
chis. Apoi, cu 3,8—3,1 
miliarde ani în urmă, a 
început formarea „mă
rilor", regiuni de cu
loare închisă, a căror 
nivelare se datorește 
lavei bazaltice prove
nite din erupții vul
canice.

Etapa a șasea cu
prinde ultimii 3,1 mi
liarde de ani ai isto
riei Lunii, timp în 
care suprafața sa nu a 
suferit modificări în
semnate. Pornindu-se 
de la premisa că isto
ria Selenei este, în u- 
nele privințe, similară 
cu cea a Pămîntului, 
despre ale cărui în
ceputuri practic nu se 
știe nimic, rezultatele 
ultimelor cercetări 
dobîndesc o impor
tanță deosebită, Luna 
devenind astfel, potri
vit -opiniei selenologi
lor americani, „o fe
reastră întredeschisă 
spre trecutul îndepăr
tat al planetei noas
tre".

C.ALEXANDROAIE

• SOMNUL Șl COM
PUTERUL Experți de la 
Institutul pentru automatică al 
Politehnicii din Szczecin (R. P. 
Polonă) au construit un compu
ter, denumit al „somnului 
ideal". Instalată la patul unor 
pacienți care suferă de insomnie 
sau care au frecvente coșma
ruri, mașina electronică este ca
pabilă să determine toți fac
torii care tulbură somnul aces
tor oameni. După cum au de
clarat constructorii săi, acest 
model de computer poate deter
mina perioadele Ideale ale 
schimbului de noapte și analiza 
somnul celor ce lucrează în 
schimburi.

• „ANTIVIRIN". In* 
stitutul de microbiologie al A- 
cademiei de Științe a R. S. 
Cehoslovace a fost obțirfută o 
nouă substanță menită a fi fo
losită in combaterea maladiilor 
virotice, denumită, în mod pro
vizoriu, „Antivirin". Acest nou 
medicament și-a dovedit efica
citatea în tratarea animalelor, 
în cazul unor boli virotice con
siderate în trecut nevindecabile. 
Se crede că „Antivirinul" va 
putea fi folosit și in medicina 
umană.

• TRAVERSAREA A- 
MERICII IN PLANOR. .> 
Un grup de cinci piloți plano- 
riști — între care și fostul dublu 
campion mondial Helmut Rei- 
chmann — încep traversarea te
ritoriului Statelor Unite, de la 
vest spre est. Cei 4 700 km ai 
călătoriei propuse nu vor fi 
parcurși intr-o singură etapă, ci 
In zboruri zilnice de aproxima
tiv 400 km fiecare, urmînd să 
ajungă la Washington peste 
două săptămîni. Planoriștii vor 
fi'urmăriți permanent, la sol, in 
cursul evoluției lor, de un ca
mion. cu care vor menține con
tactul prin radio, pentru a putea 
fi salvați în caz de aterizare 
forțată.

• CEL MAI VECHI 
SPITAL DIN EUROPA 
este pe cale să-și sărbătorească 
800 de ani de existență. Datînd 
din secolul al XII-lea, spitalul 
Sint-Ians din orașul belgian 
Bruges, continuă să rămînă una 
din cele mai importante institu
ții medicale din țară. Acum, in 
preajma aniversării, oficialitățile 
din Bruges îi pregătesc drept ca
dou un nou local, ultramodern, 
adaptat cerințelor actuale în do
meniul medicinii. Venerabilei 
clădiri, cu restaurările de rigoa
re, îi va reveni rolul de prețioa
să mărturie a arhitecturii me
dievale, urmînd a adăposti un 
muzeu al științelor medicale și 
al artelor.

• CATASTROFA PU
TEA FI EVITATĂ. 38 morțl 
și alte zeci de persoane In 
stare gravă — acesta este 
bilanțul catastrofei feroviare 
de la Warngau, lingă Miin- 
chen (R.F.G.), unde două 
trenuri, plecînd din două gări la 
distanță de 5 km una de alta, 
s-au ciocnit în plină viteză. în
treaga presă vest-germană • re
levă că cei doi șefi de gară au 
respectat întocmai noul mers al 
trenurilor, intrat în vigoare în 
ziua catastrofei, și că au intrat 
în legătură telefonică abia după 
ce dăduseră semnalul de ple
care... pe aceeași linie, cînd 
ciocnirea nu mai putea fi evi
tată. I

• PERFORMAN
ȚA OCTOGENARULUI. 
Salustiano Mayo, în vîrstă de 
83 de ani, din Madrid, și-a ame
liorat propriul său record. în
cheind un marș fără întrerupere 
timp de 48 de ore. Ca de obicei, 
marșul lui Mayo a avut loc pe 
sub arcadele care înconjoară ce
lebra Plaza Mayor din Madrid. 
Anul trecut, marșul lui durase 
38 de ore. Finișul octogenarului 
a avut loc In zorii zilei, în a- 
plauzele cetățenilor matinali ce 
se îndreptau spre locurile lor 
de muncă.

• FURTUNĂ IN NOR
DUL ITALIEI. O violentă 
furtună a bîntuit marți regiu
nea Spezia din nordul Italiei, 
provocînd mari pagube. Ploaia 
și vîntul, extrem de puternice, 
au împiedicat orice activitate 
maritimă în portul Spezia, iar 
blocurile de piatră desprinse de 
pe pantele dealurilor au blocat 
circulația pe șosele. Numeroase 
automobile au fost strivite sub 
aceste alunecări, fără însă a se 
semnala, victime.

• EXTRACȚIA HIDRA
ULICĂ A CĂRBUNELUI.
La minele de cărbuni din bazi
nul Ruhr (R.F. Germania) a 
fost pusă la punct o metodă de 
extracție a cărbunelui cu ajuto
rul forței hidraulice. Două tu
nuri cu apă dislocă stratul de 
cărbune ; bucățile sînt scoase 
apoi afară prin metode conven
ționale, iar praful de cărbune, 
amestecat cu apa, este extras 
cu ajutorul unbr pompe. Noua 
metodă prezintă o serie de a- 
vantaje, între care mărirea pro
ducției și mai bune condiții de 
securitate în exploatare.
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